
 

 

   شهرسازی و معماری تخصصی -هشی فصلنامه پژو                                              

 هویت محیط                                                             
 

 
 

21 

 شهرسازی و معماری هویت محیط تخصصی  -هشیفصلنامه پژو

 1400بهار،  6، شماره2دوره   

 2716  -9782شاپا الکترونیکی:
                 http://www.ei-journal.ir 

               21-39صص.               

 بندرلنگه   یبوم یبناها یدر معمار یورود گاهیجا
 1مزرعه  یمحمدحامد   

 ران یهرمزگان، ا  ،یو حرفه ا   یو ساختمان، دانشکده بندرعباس، دانشگاه فن  یمعمار   یدپارتمان مهندسمعماری،  کارشناس ارشد

 (hmm.mohammadi@gmail.com)        

 1400/ 01/06تاریخ پذیرش:                     05/02/1400تاریخ دریافت:   

 
DOI: 10.22034/(JRUPA-EI).2021.283161.1074 

 چکیده:
در   میاست که بواسطه درک معماران قد  یبوم  یاز معمار  یی باشد عناصر، فضاها و ساختارها  یقابل فهم م  رانیا  یآنچکه از معمار 

  نیا  یباشد، در جهت بررس  یم  یرونیو ب  یاندورن  یبنا ارتباط دهنده فضا  کی  یورود  کهییبناها ساخته و پرداخته شده و از آنجا

المان ها، کوبه زنانه و مردانه و سردر ورود اصربا شناخت عن  یفیموضوع بصورت ک )جلوخان، داالن  یمعمار  ی(، فضاها ی)روزن ها، 

  ی در بناها  یورود  یی) رنگ جداره ها، تناسبات و ارتباطات فضا  یبوم  یمعمار   ی( و ساختارها نینش  ریپ  ای  نیو خواجه نش  یورود 

  ی باد جذب انی نور و سرعت جر لیبناها به تحل ینبودن ورود  ایبودن  یو شناخت عملکرد  یدار ی جهت اثبات پا یو بصورت کم (یبوم

سال پرداخته    70  یبا قدمت باال  یسنت  یبنا  168از    یشهر بندر لنگه که مجموعه ا  یبهشت  دی شه  ابانی در خ  یبوم  یبناها   نیدر ب

و  یاز جمله نورسنج یی داده ها یابیبه ارز یریاندازه گ یدستگاه ها ن یتر قیاز دق یریپژوهش با بهره گ نیدر ا کهی شده است، بطور

قرار گرفته است.    یحاکم( در منطقه بندرلنگه مورد بررس  ی)ماه اوج گرما رماهیبناها در ت  یورود  یباد جذب  انیجر  یسرعت سنج

  زا یریاست که توانسته با بهره گ ی طیکننده مح ان یبناها صورت گرفته ب یورود یفضا یبر رو رهاییمتغ یکه براساس بررس یجینتا

به   یکه در آن توجه خاص  ابدیدست    یاز معمار  یطی به شرا  یبوم  یبا شناخت عناصر، فضاها و ساختارها در معمار  داریعوامل پا

 گرم و مرطوب بندرلنگه شده است.   یمیها در پهنه اقل  میو حفظ حر  شیآسا  یعنی  یعامل عملکرد 

 .عناصر، فضاها، ساختار، بندرلنگه  ،ی داریپا  ،یورود   کلید واژگان:
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 مقدمه -1

 تیو بعه محعدود یجوامع  قبعل از دوره صعنعت یازهایاز تفکر معمارانه که به عنوان پاسخ به ن  یمحصول  یبوم  یساختمان ها

ذهن و تجربه انسعان  نیتعامل منحصر به فرد ب لیآمده است، و به دل دیپد ییمنطقه آب و هوا کیقابل عبور توسط    ریغ   یها

در تمعام  یبعوم یسعاختمان هعا گرید  ی( بعبارتN.Engin,2007)  استشده    یجم  آور  یعیطب  یها  دهیتوسط مشاهده پد

منبع  مسعتمر دانعش معورد  کیعتواند به عنوان  یاست که م یریتفکر و عملکرد قرن ها تجربه و اصل الهام گ  جهینت  ،ینواح

بعه انسعان و  یتعوجه یکنند که ب یم  یزندگ  یی(. امروزه انسععان ها در خانه ها1389،یدی)برزگر و مفردیگ  یاستفاده قرار م

کعاهش احسعاس تعلعق و آرامعش را بعه همعراه داشعته اسعت  لیعاز قب یو سعاخت و سعازها، مشعک ت  یاو در طراح  یازهاین

امعن و  یطعیمح یانعدرون  یداشته باشد تا فضعا  رونییاندرونی و ب  میحر  دیخانه با  رانی(. در فرهنگ سنتی ا92،1389)شمس

 یباشعد کعه ارتبعاط دهنعده فضعاها یمع یعنصعر ورود  نیع(. ا127،1390.)طوفاندباش  شیکاربران بناها  یبرا  نیآفر  شیآسا

 باشد.    یها م میدر جهت حفظ حر  یرونیو ب  یاندرون

چعون  یعیطاق، سکو، درگاه و درب بعه همعراه اجزا شیچون پ  یواحد  بایتقر  باتیاجزاء و ترک  یدارا  یسنت  یخانه ها  یورود

گفتگعو، توقع ،   دار،یناصر نه تنها امکان داجزاء و ع   نیکه ا  باشدیو داالن م  ی، روزن، سردر، هشت  خیآستانه، کوبه، کلون، گلم

روز،  ایعحضور )حضور در شب   تیفیمرد( ، ک  ای)زن    تیشوندگان را بر حسب جنس  واردکند، بلکه    یانتظار و ورود را فراهم م

دور از آن( و رابطعه   ایع  ععتیتابسعتان، در کنعار طب  ایعجمع ، در زمسعتان    ایع  ییزمعان کعار، در تنهعا  ایدر هنگام استراحت  

کعرد   یمع  تیمختلع  خانعه هعدا  یدراز مدت( به فضاها  ایکوتاه مدت    ،یاجتماع   ای  یشخص  ،یجمع  ای  ی)رابطه فردیاجتماع 

شود بصورت   یم  رانیا  یبوم  یمهم در معمار  یاز اجزا  یکه جزئ  یورود  یداریدر جهت اثبات پا  کهی(، بطور2،1375،ی)هاشم

و   ی)جلوخان، داالن ورود  یمعمار  ی( و فضاهای، المان ها، کوبه زنانه و مردانه و سردر ورودبا شناخت عناصر )روزن ها  یفیک

( و یبعوم  یدر بناهعا  یورود  یی) رنگ جداره ، تناسعبات و ارتباطعات فضعا  یمعمار  ی( و ساختارهانینش  ریپ   ای  نیخواجه نش

 یبعودن فضعا یعملکعرد ریعغ   ایع  یعلمکرد  لیباد به تحل  یو سرعت سنج  ینور سنج  یاز دستگاه ها  یریبا بهره گ  نیهمچن

سعال پرداختعه شعده  70 یقدمت بعاال یدارا یمیقد یبنا 168از  یبندرلنگه  که مجموعه ا  یبهشت  دیشه  ابانیدر خ  یورود

مناسعب در   ییالگعو  کیعآن توانسعته بعنعوان    یبهمراه عناصر، فضاها و ساختار معمعار  یورود  ایاست، تا مشخص گردد که آ

  ر؟یخ  ایمحسوب گردد   یرانیا یمعمار

 

 پیشینه پژوهش-2

اصل مردم واری،    5بررسی پیشینه پژوهش های انجام شده در ارتباط با مفهوم و ماهیت فضای ورودی از دیدگاه پیرنیا شامل  

ی با هر کاربری که باشد حتما  ( که معماری ایران1383خودبسندگی، نیارش، پرهیز از بیهودگی و درون گرایی می باشد) پیرنیا،  

و آن هم در مناطقی    1از این اصول تبعیت می کند، بطوریکه درخصوص ورودی بصورت کیفی مطالعات فراوانی از جمله جدول

بجز بندرلنگه صورت گرفته، اما در خصوص تحلیل کمی فضای ورودی تاکنون هیچگونه مطالعه جدی صورت نگرفته و در اینجا  

 فضاها و عناصر ورودی در بندرلنگه به بیان آن پرداخته شده است.  با بیان ساختار،

 نظریات مختل  از فضای ورودی -1جدول

سال   نویسندگان

 انتشار 

 نتایج 

بررسی فضای ورودی در مناطق کوهستانی و ارتباطات بینابین ورودی با دیگر   1392 موالنایی و سلیمانی 

 فضایی فضاها از بابت محرمیت و ارتباطات 

بررسی انواع فضای ورودی و عمده ابعاد و اندازه های اجرای ساختار درب ورودی و   1393 علی الحسابی، قربانی 

 کنترل دید.  در اصلی گذر در موجود ورودی  فضاهای نقش

بررسی چگونگی طراحی ورودی باتوجه به اصول شکل گیری معماری آستانگی و   1392 دانشمند و نقره کار

 کیفیت زندگیگسترش 



 حامد محمدی مزرعه                                                                              بندرلنگه  یبوم یبناها یدر معمار  یورود گاهیجا 

 

 

 
 
 

چلونگریان، عسکری،  

 واصفیان و ک هدوزان

بررسی انواع فضاهای مرتبط با فضای ورودی در بین خانه های سنتی شهر  1394

 اصفهان. 

بررسی ارتباطات فرهنگی فضای ورودی، انواع کوبه های پرکاربرد در بین ورودی   1397 سخاوت دوست و البرزی

 سندرس چارلز سوسور، دو  فردینان  دیدگاه زا  قزوین شهر قاجار دوره  های خانه

 اکو. امبرتو و پیرس

بررسی رابطه حریم زنانه در بین فضاهای ورودی در معماری ایران شامل بررسی   1390 طوفان

 حریم ها، بررسی کالبد و عناصر و روند شکل گیری فضای ورودی. 

اجزای تشکیل دهنده ورودی مساجد به لحاظ  ورود شامل  مراتب سلسله بررسی 1398 ادیبان یدالهی و 

 مساجد ایرانی در بین  کالبدی و معنایی

Irani, Armstrong 
and Rastegar 

به بررسی انواع ساختار فضای ورودی بین بافت های شهری ایران و اجزای تشکیل  2017

 دهنده آن

Maisami and 

Shamshiri 
دیگر فضاها برقرار می کند بدنبال بیان فضای  بررسی ارتباطاتی که فضای ورودی با  2018

 ورودی در بین دوره های مختل  معماری
Sohrabi 

Mollayousef 
2015 

Kaykhosravi and 
farshchian، 

با معرفی فرم های فضاهای ورودی در معماری خانه های بومی سنندج در پی   2017

 رسیدن به معرفی گونه های خاص ورودی می باشد. 

Mohammadi 
Mazraeh and 
Pazhouhanfar، 

با معرفی چندین نمونه از فضاهای ورودی در بین بافت های سنتی جزیره قشم   2017

 بدنبال بیان هر نوع بهره گیری در فضای ورودی پرداخته است. 

 

 روش پژوهش-3

  و   میدانی   مطالعات  جمله  از،  ( (Groat & Wang, 2010  ترکیبی کمی و کیفی  راهکارهای  از  استفاده  با   پژوهش   این  در

 است  شده  پرداخته  ورودی   فضای  از  گیری  بهره  در  کاربران  دیدگاه  از  زندگی  مناظر  زیبایی  کیفیت  ارزیابی  به  ای  کتابخانه

(Arthur, 1977, Zube, 1982) و  رطوبت  و  گرفته  قرار  مرطوب  و  گرم  اقلیم  با  ای  منطقه  در  بندرلنگه  آنجاییکه  از  و 

 گذشته   در  میشود،  خارج   بومی  بناهای  کاربران  تحمل  آستانه  از  که  رسد  می   حدی  به  تابستان  فصل  در  مخصوصا  گرما

.  بردارند  قدم  کاربران  حال  رفاه   جهت  در  عملکردی  و  منطقی  اصول  از  گیری  بهره  با  تا  داشت  وا  بفکر  را  کاربران  و  معماران

  ، ( ورودی  سردر  و  مردانه  و  زنانه  کوبه  ها،  المان  ها،   روزن)  عناصر  شناخت  به  ورودی بصورت کیفی  فضای  بررسی  راستای  در

  و   تناسبات  ها،  جداره  رنگ)    معماری  ساختار  و(  نشین  پیر  یا  نشین  خواجه  و  ورودی  داالن  جلوخان،)  معماری  فضاهای

  که  بومی  بناهای  جمله  از  بنا  168  از  ای  مجموعه  که  بهشتی  شهید  خیابان  در(  بومی  بناهای  در  ورودی   فضایی  ارتباطات

با   همچنین  و   داشته  70  باالی   قدمت  دارای  به  باد  سنجی  سرعت  و  نورسنجی  های   از دستگاه   گیری  بهره   بصورت کمی 

 . (1تصویر)است شده پرداخته ورودی  فضای بودن عملکردی غیر  یا علمکردی تحلیل

 

 محدوده مطالعه بهمراه اقلیم آن -4

  نیو ا(  1386،عانیمعمارن محسوب میشود)رایا  ی های بوم خانه  یطراح در   عادییبن  یعدگاهی د  ی عیگرا میاقلعاز آنجاییکه  

(. معماری  tahbaz, 2008)خعود دارنعد  محعل ی  معی هعای اقل  مولفعه  داری با اارتباط معن   ی سنتی می باشند کهها  خانه

برای    ی کسانی  یمیاقل   راهکارهای  شعناخته شعده وای    حعاره   عایگعرم و مرطعوب    میاقلعموجود در سواحل خلیج فارس با  

   کارآمد عاتیدر جزئ دهعد ی نشان مع متعدد صورت گرفته  شده است که مطالعات شنهادیپ  مناطق  نیمعماری در تمام ا
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و  1391کقدم،ین)  .ستندین باد  از جهت وزش  و معماران  کاربران  به درک  نیاز  این منطقه  اقلیمی  بطوریکه در طراحی   ،)

در   (.hyde,2000,salmon,1999, Mahmoodinejhad,200گسترش پنجره ها و بازشوها به آن سمت می باشد)

می باشیم که    2جهت بهره گیری از عواملی از جمله  عناصر، فضاها و ساختار معماری بومی با شاخص و مشخصات جدول

 بتوان به بیان فضای ورودی پرداخت.

 معیارهای سنجش فضای ورودی-2جدول

 1400منب : نگارنده، 

 مشخصه  شاخص معیار

ل
حلی
ت

 

 جهت مشاهده فضای بیرونی و نورگیری  روزن ها عناصر

 زیبایی بخشی به بناها  المان ها 

 تعیین جنسیت  کوبه زنانه و مردانه 

 زیبایی بخشی به بناها  سردر 

 زیبایی بخشی به بناها  جلوخان ها فضاها 

 عمومی-خصوصیرابط حریم  داالن ورودی

 فضای نشیمن گاهی  خواجه نشین ها)پیرنشین ها( 

 زیبایی بخشی به بناها  - رنگ جداره ها  ساختار

همرنگ سازی بناها با محیط جهت کاهش  -

 گرما 

  فضایی تناسبات و ارتباطات 

 بومی  بناهای در ورودی

 افزایش عملکرد در حفظ ارتباطات فضایی 

دما جهت سنجش نور و  دما و نور   

شناخت ارزش فضایی  

درجهت عملکردی بودن یا  

 نبودن 

 گیری اندازه های  دستگاه با بهره گیری از از

 باد  جریان سرعت و نور شدت میزان

عرض    قهیدق  18درجه و    26و در    یطول شرق  قهیدق  30درجه و    54موجود در  براساس اط عات  شهرستان بندرلنگه  

و   یا  حاره  میبندرلنگه در ک ن اقل،  استمتری از سطح دریا واق  شده14در ارتفاع     همچنینالنهار مبدأ  از نص    یشمال

اقل نظر  منطقه  انهیم  میاز  دارد  یا  حاره  در  قععرار  بندرلنگه    و خشععک  گیونی  ساختمان  اقلیمی  مطالعات  به  باتوجه  و 

ها و در اردیبهشت ماه روز ها و شب ها میتوان با بهره گیری از صورت گرفته نشان می دهد در فروردین ماه بعدازظهر

سیستم های تهویه طبیعی شرایط آسایش را پدید آورد، و همچنین از نظر شرایط دمایی از نیمه اول تیرماه تا نیمه دوم  

دارای هوای مطلوبی  درجه سانتی گراد می باشد. و از نیمه دوم شهریور تا نیمه اول دی ماه    37شهریور دمای هوا باالی  

می باشد و از نیمه دوم دی ماه تا نیمه دوم اسفندماه نیاز به سیستم های گرمایشی در بناها می باشیم. همچنین میانگین  

می باشد، بطوریکه بیشترین زمانی که می توان شدت گرما را    % 75تا    % 60نسبی حاکم در منطقه بندرلنگه بین    رطوبت

با مطالعه  حس کرد حدفاصل بین نیمه او شععهر    ن یا  یمحل  هایباد   میتقول تیرماه تا نیمه دوم شهریورماه می باشد و 

در  و  سال    یها  و در تمام ماه  ی، از طرف شرق و جنوب شرق15:30تا    6:30  در ساعات   ماه از بهمن تا مهر  دهد ینشععان م

غرب21:30تا    15:30ساعات   جنوب  و  جنوب  از  باد  نس  ی،  ن  و  وزد  یم  میم   میبصورت  شب  سععاعات    یی بادها  زیدر 

. با این وجود که قدمت  وزد  ی تابسععتان م  ی و ماه ها  نیاسععفند، فرورد  یکم در ماه ها  شدت نسبتا بصورت پراکنده و با  

( مربوط می شود و نقطه اوج معماری را در قلب بندرلنگه یعنی  1304-1174بافت تاریخی بندرلنگه به زمان قاجاریه )

ن شهید بهشتی مشاهده می شود و با انتخاب این محله که نسبت به دیگر مح ت دارای ارجحیت تاریخی حوالی خیابا

 (.1می باشد به تحلیل پژوهش فوق پرداخته شده است)تصویر
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 ایران و جهان  موقعیت جغرافیایی بندرلنگه در نقشه -1تصویر

 1400منب : نگارنده، 

 حریم خصوصی-5

  هاروارد، مقاله   یحقوق  هینشرمورد استفاده در تحقیقات قرار گرفت.  1890بار در سال    ن ینخست  یخصوص  میاصط ح حر

(. که  64،1386کرد) انصاری،  تحت عنوان»حق تمت  از خلوت« منتشر  س یبراند  سییساموئل وارن و لو  انیقلم آقا   به  ای

  گرانیانتظار دارد د  قبلی   با اع ن  ا یفرد است که آن فرد نوعاً و عرفاً    کیخصوصی قلمروای از زندگی    م یحربیان کننده،  

رضا باشند«  تیبدون  نداشته  دسترسی  قلمرو  آن  به  راج   اط عات  به  حریم  (.  34،1386باقر،  انصاری)وی  تعری   در 

ر برابر دسترسی  خصوصی اغلب تعاری  آن را حق بر تنها ماندن، محدود کردن دسترسی به خود وتوانایی ایجاد مان  د

ناخواسته به انسان، محرمانگی و پنهان ساختن برخی امور از دیگران، حمایت از شخصیت و کرامت، کنترل بر اط عات 

 ( 1-66، 1383انصاری،.)شخصی، صمیمیت و نزدیکی و ... معنا میکنند

محتوا   یفرهنگ  یا  دهی پد  صیخصو  میحر و  شکل  که  ع   یاست  به  رو  رفآن  ته  سواب  یاجتماع   ی ها  هیو 

کنونAries,1987))است عصر  ها در  انسان  جداصو  به  تواندینم  ی  زندگ   گانهرت  جامعه  و  اجتماع  از  مجرد  ند؛  نک  یو 

  ی ازهایرف  ن  یبراانسان ها  که امروزه  ی؛ بطورهستند  حضور در اجتماع و جامعه  ازمندین  خود  یازهایرف  ن  یبرا  ن،یبنابرا

به عنوان   میحر  ی،نظر حقوق  و از  (Moore,2003)نیاز دارد    و ارتباطات اجتماعی غذا و پناهگاه    به عواملی از جملهخود  

 توان یکه آن را  م  شودیگرفته م  رد درنظریگیتعلق م  ی ماد  یایاش  یریبه تعب  ا ی  یکه بر اموال مادی  نیع   از حقوق   یکی

ارتفاق   ینوع  از   ،(Safayi, 2003: 1)دانست  حق  را  قلمرو  این  به  بطوریکه  توان  اول   3نظر محرمیت می  گونه: گونه 

)فضاهایی کام  خصوصی بصورت سبز رنگ(، گونه دوم ) فضاهای نیمه خصوصی از جمله: حیاط مرکزی قرمز رنگ( و  

حفظ 3گونه بر  که  معماری  فضاهای  و  عناصر  از  گیری  بهره  جمله  از  خصوصی  نیمه  و  خصوصی  حدفاصل  )فضاهایی 

مثل داالن ها و ورودی ها که دید را بصورت مستقیم به حیاط مرکزی کم یا قط  می کند  محرمیت تاثیر گذار می باشد  

 (.3که با رنگ زرد( میتوان تقسیم بندی کرد)تصویر

 
 حفظ حریم ورودی با بهرگیری از اصول معماری  -2تصویر

 1399منب : نگارنده، 
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 ورودی-6

ورود به   یحرکت برا ری مس  رییکه مکان تغ  محسوب میگردد  یدرون بنا و عرصه عموم  نی ب  یمفصل  عنوان  به  یورود  یفضا

  یدر معمار(،  170،1372،زاده  )سلطان  کندی  م  متمایزعبور    یبنا را از فضا  یمحل توق  و انتظار در جلو  زین  یک بنا و 

که    ستیو باعث تعجب ن(،  3ساخته می شدند)تصویر ال  از    کوچک  اریبساکثرا  منازل    ی ورود  ی درها  ی سنت  یها  خانه

ی وجود ندارد« )نار  یینما  رایز  ،کندی  گم م  را  راه  گذاردی  قدم م  رانیا  منطقه سنتی از  کیبار به    نیاول  یبرا   یا  بهیغر

خود اختصاص داده  ( و از آنجاییکه فضای ورودی دارای سابقه ای دیرینه در بافت تاریخی بندرلنگه را به  75،1389  ، یقم

اما با در نظر   بندرلنگه محسوب می شده،  از اجزای ساخت بنا در بافت قدیمی  از دیگر جهات نیز ورودی آخرین جز  و 

 داالن   جلوخان،)  معماری  فضاهای  ،(ورودی  سردر  و  مردانه  و  زنانه  کوبه  ها،  المان  ها،  روزن)  گرفتن عواملی از جمله: عناصر

  بناهای  در  ورودی  فضایی  ارتباطات  و  تناسبات  ها،  جداره  رنگ)    معماری  ساختار  و(  نشین  پیر  یا  نشین  خواجه  و  ورودی

 (. 3به بیان ورودی در بافت تاریخی بندرلنگه پرداخته شده است)تصویر ب از( بومی

 
 نمونه ای از فضای ورودی در بافت قدیم بندرلنگه -3تصویر

 1399منب : نگارنده، 

 

 عناصر معماری -6-1

 روزن ها -6-1-1

اس می ، معماری مساجد بودند که بعد از آن خانه ها، دومین جایگاه را به خود اختصاص -اولین جایگاه تجلی هنر ایرانی 

عالی نسب،  تامین روشنایی معماری سععنتی خانه هععای  1390-543-داده است.)بمانیان،  از آنجاییکه سیستم های  ( و 

بععوده و یکععی از راه حل های بکاررفته، اسععتفاده از انواع بازشععوها مانند: ارسععی، سععه دری،  ایععران بسععیار متنوع  

و در تعری    (Tahbaz & Moosavi, 2009)  پنج دری با شیشه های رنگی و نورگیرهای سقفی و روزن ها بوده است

ی  انجعام م  عزیرا ن  عهیتهو  ، کاریکه عع وه بعر کار نوررسعان  تعری  کرد   ی کوچعک  یاه   محفظعهروزن ها می توان آنها را  

در دو    ی و گاهع   ب بناها در  یبعاال  دانسعت، کعه معمعوالً در   ی کوچعک  ه های پنجعر  تعوانی  م   واقع ، روزن را  درادند و  د

برا   یسعو روشعنا  یآن  بعرا  یهعوا  عنیتأم  و  ییگرفتن  داالبسعته    یفضاهعا  یآزاد  یا  ورودی  ورودی  راهروهای  های  ن 
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داشته   گرگانع   اسعتکارآیی  هععا (،  1381،ی)نعمعت  که    ورودی  کرد  تشبیه  فضاهایی  به  میتوان  فضایی  را  عنععوان  به 

  گذاری می  جای دیگر هسععتند و ع وه بر آنکه حریععم دو فضای مختل  را نشععانه  گععذر از جایی بهبا عملکرد  مبععدل  

دید،   تغییر  برای  عاملی  هوایی،  متننمایند،  و  آب  شرایط  با  سازی  بهاسب  ریتم  تغییر  و  رفتار  می   تغییر   شمار 

فضای  1381.)نیلفروشان،  آیند به  تهویه  فقط  روزنی  های  پنجره  اجرای  از  اصلی  هدف  بندرلنگه  بومی  معماری  در   .)

برباالی درب بناها جهت شکست نور  اندرونی نبوده، بلکه کنترل نور با بهره گیری از دهانه های روزنی در دیواره بناها و  

بصورت ها  روزن  اینگونه  حضور  بطوریکه  داشته،  عملکرد  همه   نیز  نهایت  در  که  باشد  می  مشهود  بندرلنگه  در  فراوان 

است   بوده  بناها  کاربران  حال  رفاه  در  (Nematgorgani,2002)عملکردها جهت  آن  از  گیری  بهره  در  روزن  عامل   .

کاربرد شکست نور و جذب محدود نور به فضای داالن ورودی و تهویه فضای داالن    2رلنگه با  باالی درب بناهای بومی بند

مدل مختل  در    12(.حضور این عنصر از معماری پایدار بر باالی درب ورودی بناها را می توان بصورت  4تصویر(بوده است

 مشاهده نمود که  متشکل از هندسه های زیبا و عملکردگرا می باشد.  1جدول 

 
 بهره گیری از عنصر روزن در داالن ورودی بنا  -4تصویر

 1399منب : نگارنده، 

 انواع مدل های روزن بکاررفته بر باالی درب ورودی در بین بافت شهری -3جدول

 1399منب : نگارنده، 
  ابعاد  

 ردی

  ابعاد  
 ردی

  ابعاد 
 ردی
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8 

 

4 

 

 میزان فراوانی هرکدام از روزن در ورودی بناهای بومی -4جدول

انواع المان   ردی 

 ها 

درصد بهره گیری از آن در 

 فضاهای ورودی)%( 

انواع المان   ردی 

 ها 

درصد بهره گیری از آن در 

 فضاهای ورودی)%( 

 3 7مدل 7 11 1مدل 1

 11 8مدل 8 8 2مدل 2

 12 9مدل 9 4 3مدل 3

 7 10مدل 10 2 4مدل 4

 10 11مدل 11 5 5مدل 5

 18 12مدل 12 9 6مدل 6

 

 المان ها-6-1-2

مطالعات اخیر نشان می دهد ترجیحات زیبایی شناسی افراد با عواط  شخصی و پیش زمینه ذهنی شان نسبت به مکان  

بناهای بومی بندرلنگه  و باتوجه به بررسی های میدانی صورت گرفته برروی ورودی  (Kaplan et al. 1991)مرتبط است

از    5المان در تصویر    6به   المان ها را جزئی  این  بکاررفته، بطوریکه می توان  بناها  دست یافته شد که عم  در ورودی 

 تزئینات ورودی برشمرد.

 
 بیشترین نوع المان های بکارگیری شده در جداره دیواره های ورودی خانه های سنتی بندرلنگه -5تصویر

 1399 ده، نگارن : منب 

 میزان بهره گیری از هر نوع المان در ورودی بناهای سنتی -5جدول

 1399 نگارنده، : منب 

درصد بهره گیری از آن در  انواع المان ها ردی 

 فضاهای ورودی)%( 

انواع المان   ردی 

 ها 

درصد بهره گیری از آن در 

 فضاهای ورودی)%( 

 D 7نوع A 19 4نوع 1

 E 37نوع B 12 5نوع 2

 F 16نوع C 9 6نوع 3

نوع ورودی مورد بررسی قرار گرفته می توان  168همینطور باتوجه به برداشت ها به این نتایج دست یافتیم که از بین  

،  %16، %19، %37با Dو نوع Cنوع،B، نوعFنوع،  Aنوع، Eگفت که بیشترین المان بکاررفته در بناهای لنگه  به ترتیب : نوع

نیز از جمله راحت ترین المان در ساخت بوده و حتی حضور آن را نیز می توان در  Eنام برد. بطوریکه نوع %7و  9%، 12%

 (.3بناهای جدید مشاهده نمود.)جدول
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 کوبه زنانه و مردانه -6-1-3

  و   بیرون  تفکیک  با  بناها پدید می آورد و  ساکنین  را برای  محرمیت  خانه،   در  حریم   ایجاد  دید و   پوشاندن  با   سنتی  معماری

و    حجاب  مردانه،  و  زنانه  کوبه  بودن صدای  متفاوت  و  خانه  به  داالن  از  ورود  نوع  و  ورودی  دید در  انحراف  همچنین  و  درون

  یا   و   بردن  خدا   نام  بوسیله  به خانه  شدن  داخل  برای  ( و اجازه گرفتن1386  مقدم،  نیک  و   )محمودی  میکند  خلق  محرمیت

 جنسیت شخصی که  که  بفهمد  خانه  صاحب  تا  است  آن  برای  کوبیدن(،  کوبه در  و  زدن  زنگ  )مانند   آن  امثال  و   گفتن،  اهلل

 . (1417 )طباطبایی،  شود چیست وارد میخواهد

 
 کوبه زنانه و مردانه -6تصویر

 1399 نگارنده، : منب 

 سردر -6-1-4

و همچنین دیوار بنا را    انتقالی که معبر را به درون بنا متصل می کند   -سردر ورودی خانه های سنتی یک فضای اتصالی

به نحوی دو طرف درب ورودی در بر می گیرد که فرد در حال انتظار می تواند از جریان تردد اصلی درون کوچه فاصله 

)حائری، جدار1388بگیرد  به  بخشی  زیبایی  باعث  که  باشند  می  خاصی  های  فرم  دارای  سردرها  این  ورودی  (.  های  ه 

حالت مختل  در تصویر ذیل در بافت قدیم    8محسوب می شوند، بطوریکه بارزترین فرم های سردر ورودی را می توان به  

 (.7بندرلنگه مشاهده نمود)تصویر

 
 

 نمایی از نمونه های سردر ورودی در بافت قدیم لنگه -7تصویر

 1399 نگارنده، : منب 
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 هر نوع المان در ورودی بناهای سنتیمیزان بهره گیری از   -6جدول

 1399 نگارنده، : منب 

انواع المان   ردی 

 ها 

درصد بهره گیری از آن 

 در فضاهای ورودی)%( 

انواع المان   ردی 

 ها 

درصد بهره گیری از آن 

 در فضاهای ورودی)%( 

 E 7نوع A 8 5نوع 1

 F 18نوع B 5 6نوع 2

 G 13نوع C 19 7نوع 3

 H 6نوع D 24 8نوع 4

حالت مختل  بهره گیری شده از فرم سردر ورودی، باتوجه به بررسی های میدانی صورت گرفته می توان    8از بین این  

،  %19،  %24با    Bو نوع  H، نوعE، نوعA، نوعG، نوعF، نوعC، نوعDگفت که بیشترین فراوانی سردر ورودی به ترتیب: نوع

 (. 4میباشد)جدول  %5و  6%،  7%، 8%، 13%، 18%

 فضاهای معماری -6-2

 جلوخان ها -6-2-1

»جلوخان« واژه ای است که از ترکیب دو کلمه»جلو« به معنای »پیش، رو و روبرو« و »خان« در ادبیات به معنای »خانه 

است)عمید،  تشکیل شده  سرا«  »  378-438-1342و  جمله  از  مختلفی  معانی  با  را  آن  معین  نامه  لغت  در  (. همینطور 

( و از آنجاییکه  1238،1360میدانی که در جلو عمارت و منزل واق  شده است« تعری  کرده است)معین،پیشگاه خانه،  

جلوخان ها یک عضو از اعضای مهم در فضاهای بومی بندرلنگه محسوب می شده، اما اکنون مورد کم توجهی قرار گرفته 

 است.

 

 داالن ورودی -6-2-2

داخل و خارج    یفضا  وند یعامل پ ی و همچنین  اندرون  و   ی رونیدو عرصه ببین    قرار گرفته در مرز  یبه عنوان فضا  یورود

و از   آیدی  حساب م  داخل به   یفضا  و از سوی دیگر بعنوانخانه    یورود  یاز فضا  یقسمت  سو،  یک  از  محسوب میگردد که

پور،    یشهر و روستا است )مهد  یافض   رفتارها در  یکه پاسخگو   باشدی  م  یعرصه عموم  از  یقسمتآن    یاه  دیگر جنبه

فرم مختل )مستقیم، غیر مستقیم و   3(. فضاهای ورودی را می توان در بافت بومی بندرلنگه به  1392ی،و سعادت  ،یجعفر

پیچ در پیچ( مشاهده نمود، بطوریکه عمدتا جداره های آنها متشکل از روزن بصورت فراوان جهت تهویه و جذب نور بوده  

 (. 8است)تصویر

 
داالن ورودی مستقیم بنای مرزوقی)سمت راست(، داالن ورودی غیر مستقیم بنای فاروق)وسط( و داالن ورودی   -8تصویر

 پرپیچ و خم بنای محمد در بافت قدیم لنگه)سمت چپ(

 1399 نگارنده، : منب 
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 خواجه نشین ها)پیرنشین ها( -6-2-3

  بپردازند  ی تعام ت اجتماع   به  می سازد تا در اینگونه فضاها  قادررا  که شهروندان  ی، جزئی از اجزای شهری  جمعفضاهای  

(Gulick,1998:135-141)،    بطوریکه یکی از این فضاهای تجمعی ورودی های بناها می باشند، که در آن کاربران با

از فضایی سکو مانند بنام   ع وه بر این    ی می پرداختند.تعام ت اجتماع ها به    نیرنشیپ یا    ها   نیخواجه نشبهره گیری 

 .اهای جدید مورد استفاده قرار نمی گیردسکوهای پیرامون هشتی یا داالن هم دارای همین کاکرد بودند، که جدیدا در بن 

ا  بر  پ   نیع وه  ها    رامونیدر  نداالن  ورودی  فضاهای  از  بود  هایی  صفه  زیبعضی  شده  گیری  کماب  بهره   دارای   شیکه 

پ   کارکردهای  ب  ش یسکوی  بودند. جنس  بزرگ و   شتریطاق ورودی  به خصوص سکوهای فضاهای   از سنگ   مهم   سکوها 

برای گذران    افراد مسن  از  ارییبس  نهمچنی  فت، ری  ها آجر به کار م   و تنها در برخی از خانه  ه بود  تراش خورده و ساروج 

ا  از  بخشی روی  بر  خود  فراغت  م  گونهنیاوقات  نسکوها  م  شستندی  مشغول  گفتگو  به  (،  136،1390)طوفان،  شدندی  و 

بیان نمود که    10و    9بندرلنگه را می توان به شرح  تصویربطوریکه عمده ترین فضاهای خواجه نشینی در بافت قدیم  

بعنوان فضایی با     Aسبک اجرائی در بافت قدیم بندرلنگه می ساختند که می توان از مدل  3عمدتا خواجه نشین ها را در  

با ارتباط دادن سکو بین فضای پیش    Bبیشترین بهره گیری برای کاربران در اوایل بعدازظهر تا اواخر شب، همچنین مدل

طاق ورودی تا انتهای دیواره بیرونی برای مقابله با ورود رطوبت به دیواره اندرونی و هم بعنوان فضایی با کاربری نشیمن 

نیز جز عمده ترین نوع فضاهای ورودی محسوب می گردد که در بافت تاریخی بندرلنگه مورد   Cگاهی و همچنین مدل

 می گرفته است. استفاده قرار

 
 نحوه های مختل  اجرای خواجه نشیمن در بناها  -9تصویر

   1399 نگارنده، : منب 

 
 نحوه های مختل  اجرای خواجه نشیمن در پ ن -10تصویر

 1399 نگارنده، : منب 
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 سبک های مختل  اجرای خواجه نشین بصورت پ ن در بافت قدیم بندرلنگه  -7جدول

 1399 نگارنده، : منب 

نوع  ردی 

 المان 

درصد بهره  

گیری از آن  

در فضاهای  

 ورودی)%(

نوع  ردی 

 المان 

درصد بهره  

گیری از آن  

در فضاهای  

 ورودی)%(

درصد بهره   نوع المان ردی 

گیری از آن  

در فضاهای  

 ورودی)%(

1 A 13 2 B 18 3 C 69 

 

از سبک اجرای خواجه نشین    %13یافته شد که  بنا( به این نتایج دست    168از بین ورودی های مورد بررسی قرار گرفته)

( که بعلت سهولت در اجرای  Cمربوط به نوع)  %69( و  Bمربوط به نوع)  18%(،  Aها در فضاهای ورودی مربوط به نوع)

 سکو مورد استفاده قرار می گرفته است. 

 

 ساختار معماری -6-3

 رنگ جداره ها -6-3-1

در انگلسععتان، به وجود   یمسععکون  منازل  ها و  مجموعععه سععاختمان  ی بععا مطالعععه و بررسعع  یهمععکاران و  و   یبنتلعع

ی  م   ریتعب  ی طیمح  ییها اشععاره داشععته و آن را به خوانا  در سععاختمان  ی طععیمح  ععزیتما  و   در رنگ تعلق  ل یتما  ینوع 

  شکل ی اصل ی ها تینام برده و آن را از خصوص یو جداساز ز یصفت تما با  شده  یطراح ی حس در فضاها نیاز ا ی و ، دینما

( و از منظر بهره گیری از رنگ دانه ها، می  31،1390مطلبی،   )جوان فروزنده،   کندیم  یمعرف   داری پا  یانسان  یفضاها  یریگ

قهوه ای توان به این نتیجه دست یافت که عموماء رنگ های بکاررفته بیشتر در حد فاصل بین سفید تا کرم ، نخودی تا  

بوده است، و علت بهره گیری از رنگ هایی که با رنگ خاک همسان می باشد بخاطر   سوخته و سبز کم رنگ تا پر رنگ

بهره گیری شده در فضای   رنگی  توان طی  های  بطوریکه می  است،  بوده  اجزای طبیعت موجود در منطقه  با  نزدیکی 

 (.8)جدولورودی و درب بناها به شرح جدول ذیل تقسیم بندی نمود

 رنگ بندی های بهره گیری شده برروی درب بناها و دیواره ها  -8جدول

 1399 نگارنده، : منب 
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 تناسبات -6-3-2

از نظر اف طون تقارن و تناسبات خود زیبایی نبوده و زاده زیبایی اند و همه چیزهای زیبا فقط بدان سبب که دارای بهره  

آکونیاس معیارهای مشخصی تری از زیبایی ارایه می کند و  ، همانطور که  (Ahmadi,2004) وری میباشند زیبا هستند

( و از آنجاییکه حضور تقارن را می توان 34،1385می داند.)شلی،  "تناسب یا هماهنگی"میگوید زیبایی را مسلتزم تحقیق 

نگی اصل در ساختار معماری ایران بوده، از اولین مساجد و بناهای تاریخی ایران مشاهده کرد می توان گفت تقارن و قری

 مشاهده نمود.  8همانطور که حضور تقارن را نیز می توان بر روی ورودی بناهای بندرلنگه در تصویر 

 

 ارتباطات فضایی ورودی در بناهای بومی -6-3-3

ا راه پله)سمت راست(،  صورت از جمله: فضای ورودی ب  3ارتباطاتی که فضای ورودی با اندرونی بناها برقرار می کند به  

فضای ورودی با هشتی و راه پله و فضای ورودی با داالن و راه پله می باشد، بطوریکه این راه پله، راه ارتباطی حدفاصل  

بابر)اتاقی   اتاقک  به  رسیدن  جهت  در  تا  بام  پشت  و  خانه  بینابین  دهنده  ارتباط  که  باشد  می  ورودی  با  مرکزی  حیاط 

 ( 11قه از خانه های بومی با استفاده فراوان از پنجره های روزنی( قرار میگرفته است.)تصویرچهارگوش که در آخرین طب

 
 ارتباطات فضایی ورودی با دیگر فضاها  -11تصویر

 1399 نگارنده، : منب 

 باد و نور   جریان   تحلیل سرعت -7

 دستگاه اندازه گیری -7-1

و میزان شدت نور در هر یک از فضاهای بومی با    باد  جریان  در جهت برداشت اندازه گیری های حاصل از شرایط سرعت 

سرعت سنج و فلومتر باد مولتی  استفاده از دستگاه های خاصی به تحلیل هر کدام از اجزا پرداخته شده است، بطوریکه  

یا حجم  Generaltools محصول DAF3009 فانکشن مدل فلو  باد،  پارامترهای سرعت  اندازه گیری  قابلیت  جریان  ، 

هوا، آنتالپی تبخیر، دمای محیط، نقطه شبنم، دمای حباب تر و رطوبت محیطی را دارد.این فلومتر باد، حجم جریان هوا 

،  DAF3009 اندازه گیری میکند.باد سنج CMM یا همان m3/minو یا،   CFM یا همان ft3/min را در واحدهای

ریان هوا را اندازه گیری کرده و نمایش میدهد. در این مولتی  مقادیر مینیمم، ماکزیمم و میانگین سرعت هوا و حجم ج

واحد در  مای   تبخیر  برای  نیاز  مورد  گرمای  مقدار  یا  آنتالپی  میشود.مولتی  kJ/kg و Btu/lb فانکشن،  داده  نمایش 

نقطه شبنمDAF3009 فانکشن تر(DP) ، دمای محیط، دمای  باد (WB) ، دمای حباب  رطوبت  (WCI) ، دمای  و 

، برای برداشت اط عات نور و تاثیرات نور بر فضاهای ورودی نیز با استفاده از دستگاه  را اندازه گیری میکند (RH) نسبی

CEM/ DT-856A  ی ضرور  ل یاز وسا  به بررسی میزان جذب نور در فضاهای ورودی پرداخته شده است. این دستگاه 

محدوده  مورد استفاده قرار میگیرد و    و..   ی صنعت  یها  سوله  ها، ی  مرغدار  گلخانه ها،  :جمله  از  ی صنعت  ی ها  طیمح  یبرا
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که حداکثر   صورت میگیردمختل     یریرنج اندازه گ  ن یآن در چند  یسنسور مجزا   لهیبوس   و  لوکس متر  آن  یریاندازه گ

 (.12)تصویرباشد  یم  LUX 400000رنج تا  نیا

 
 بهره گیری از دستگاه های اندازه گیری میزان شدت نور و سرعت جریان باد   -12تصویر

 

 عملکرد  نوردهی روزن در فضای ورودی -7-1-1

شده  پرداخته  نور  شدت  میزان  تحلیل  به  ها  داالن  اندرونی  فضای  بودن  عملکردی  غیر  یا  عملکردی  تحلیل  جهت  در 

می توان متوجه شد که مبنای محاسبات نور مستقیم خورشید   6و جدول    13( بطوریکه براساس تصویر  13است)تصویر

ت که با بهره گیری از عواملی از جمله داالن بعدازظهر بوده اس  15در ساعت    54746در ساعت نه صبح و  48347معادل

بعدازظهر برابر با    15و در ساعت  2868صبح برابر با    9های کشیده و روزن ها میزان شدت نور بطور میانگین در ساعت  

شده است که این داالن های کشیده و بهراه روزن های بکاررفته در فضای ورودی توانسته با شکست نور و تامین    3577

 ناسب به فضای داالن ایجاد آسایش را بین فضای پیش ورودی داالن پدید بیاورد.  نور م

 
 نقاط تحلیلی میزان شدت نور در فضای ورودی -13تصویر

و هرچه به قسمت ورودی نزدیک تر می شویم با نور وارد شده از روزن به فضای ورودی مواجه می شویم که می توان 

در حال رسیدن به ورودی می باشد و بصورت آرام آرام با نور روزن مواجه گردد   گفت این نور باعث می گردد شخصی که

اطراف خود برسد.   از محیط  به درکی  بتواند  تا  ببرد  ثانیه زمان  باعث نشود شخص چندین  باز کردن درب ورودی  با  تا 

و فضاها  بین  حدفاصل  برقرای  خصوصی،  حریم  حفظ  جمله:  از  دیگری  مهم  های  علمکرد  با  به   همچنین  دادن  فرصت 

بناها   کاربران  حال  رفاه  جهت  در  فضا  پایداری  باعث  مرکزی  حیاط  به  غریبه  شخص  یک  ورود  جهت  خانواده  اعضای 

 گردیده است. 

 میزان شدت نور در ورودی با حضور فضاها و عناصر معماری)داالن کشیده و روزن(  -9جدول

میزان شدت نور)ساعت 

 بعدازظهر( بر مبنای لوکس 15

میزان شدت نور)ساعت 

 صبح(بر مبنای لوکس9

 نقطه 

5491 4567 P1 
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5034 4284 P2 

3017 2773 P3 

2419 1868 P4 

1926 847 P5 

 میانگین  2868 3577

 میزان نور مستقیم  خورشید  48347 54746

 

 سرعت جریان باد در فضای ورودی -7-1-2

فعال در ساختمان به ارائه مزایای قابل توجهی از جمله خنک کننده  تهویه طبیعی به عنوان یک استراتژی خنک کننده  

از جمله عناصری که بر عملکرد تهویه طبیعی در   (Khan, 2008a:1586-1604).  طبیعی درون بنایی عمل می کرد 

آ عربی  نمونه  یک  از  توان  می  که  بوده  ها  روزن  و  بادگیرها  شامل:  باشند  می  تاثیرگذار  بندرلنگه  بومی  بنام  معماری  ن 

تهویه  عملکرد  اندرونی،  فضای  به  ناچیز  نور  ارائه  حین  در  که  شده  سوراخ  هایی  پنجره  از  متشکل  که  برد  نام  مشرابیا 

نقطه در بین داالن ورودی    5در جهت تحلیل سرعت جریان باد با انتخاب    (Kenzari,2003).طبیعی نیز داشته است

متر بر    2.7باتوجه به سرعت جریان باد برداشت در هوای آزاد برابر    بطوریکه  (،14)تصویرمورد نقد و بررسی قرار گرفت  

  9بوده است. اما باتوجه به برداشت های صورت گرفته در فضای داالن سرعت جریان باد در ساعت  15و  9ثانیه در ساعات

خود نشانی دیگر از    متر بر ثانیه بوده است که این  2.93بعدازظهر معادل  15متر بر ثانیه و در ساعت  3.28صبح معادل  

عملکردی بودن فضای داالن در معماری بومی دارد که نکته قابل توجه این می باشد که هر چه به سمت روزن می رویم  

تقویت فضای   باعث  عاملی دیگر که  توان گفت روزن  را حس می کنیم، بطوریکه می  بیشتری  باد  میزان سرعت جریان 

 (10داالن محسوب میگردد.)جدول
 

 نقاط تحلیلی میزان سرعت جریان باد در فضای ورودی  -14تصویر

 میزان سرعت جریان باد در ورودی با حضور فضاها و عناصر معماری)داالن کشیده و روزن( -10جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یافته ها-8

در   بطوریکه  میشده،  اجرا  مختلفی  های  گونه  به  ها  نوع دسترسی  و  فضاها  عناصر،  از  ورودی  گیری  بهره  میزان  نظر  از 

از بین    9آن را به    11جدول بنا تقسیم بندی شده است که بیشترین میزان بهره گیری مربوط به بناهای    168قسمت 

 میباشد که به فراوانی از اینگونه ورودی ها در بافت تاریخی بندرلنگه قابل مشاهده می باشد.   151تا  117شماره 

سرعت جریان باد )ساعت  

 بعدازظهر( بر مبنای متر برثانیه 15

صبح(  9سرعت جریان باد)ساعت 

 بر مبنای متر برثانیه

 نقطه 

3.48 3.71 P1 

3.14 3.45 P2 

3.03 3.19 P3 

2.84 3.11 P4 

2.18 2.94 P5 

 میانگین   3.28 2.93

میزان سرعت جریان   2.7 2.7

 باد در هوای آزاد
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 ورودی بناهای سنتی بندرلنگهمیزان بهره گیری از عناصر، فضاها و ساختارها در -11جدول
 

 

 

 بناها 

فضاهای بهره   عناصر بهره گیری شده  ساختار 

 گیری شده 

دسترسی به  

فضاهای اندرونی  

 بصورت 

ب 
سلسله مرات

 

تقارن 
محور  
 

ب 
در

 

المان 
روزن  
سردر  
کتیبه 
جلوخان  
 

داالن 
 

ن 
خواجه نشی

 

مستقیم 
غیر مستقیم  

 

مارپیچ 
 

س
جن

 

کوبه 
 

   ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - ✓ چوب  - ✓ ✓ 37تا1شماره

  ✓  ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ چوب  ✓ ✓ ✓ 46تا38شماره

   ✓ - ✓ ✓ - - - - - فلزی  - - ✓ 58تا47شماره

  ✓  ✓ ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓ چوب  ✓ ✓ ✓ 78تا59شماره

   ✓ - ✓ - - ✓ - ✓ ✓ چوب  ✓ ✓ ✓ 96تا79شماره

 ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ چوب  ✓ ✓ ✓ 112تا97شماره

   ✓ - - - - ✓ - - - فلزی  - - ✓ 116تا113شماره

  ✓  ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ چوب  ✓ ✓ ✓ 151تا117شماره

  ✓  ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ چوب  ✓ ✓ ✓ 168تا152شماره

 

 یجه گیرینت-9

سلیمانی و طوفان مشخص گردید که ورودی   و  باتوجه به بررسی های صورت گرفته در مقاالت متعددی از جمله: موالنایی

مقاالت  در  همچنین  و  باشد  کوشا  ها  حریم  حفظ  جهت  در  عملکرد  بر  توانسته  پایداری،  عوامل  بر  ع وه  بنا  هر 

Kaykhosravi and farshchian    و دانشمند و نقره کار مشخص گردید که فضای ورودی دارای گوناگونی در فرم

عاملی تقویت کننده فضای ورودی جهت ایجاد محیطی نشیمن گاهی و زیبایی بخشی به    ها می باشد که توانسته بعنوان

در   و ساختارها  عناصر، فضاها  ادغام  باد مشخص گردید که  نور و سرعت جریان  میزان شدت  از  و  ورودی گردد  محیط 

سنجی باد جذبی می توان    ورودی بناهای بومی بندرلنگه نشان از عملکرد آنها دارد، بطوریکه از منظر جذب نور و سرعت 

باد کمتری مواجه می   نور کمتر و سرعت جریان  با  بعلت کشیدگی در طول هر چه جلوتر می رویم  گفت در داالن ها 

شویم، اما با قرار دادن روزن بر باالی درب بنا این مشکل حل شده و هم باعث جذب نور مناسب به فضای داالن گردیده و  

شده در دهانه روزن باعث شکست نور مزاحم و جذب باد به فضای اندورنی داالن ها گردیده  همچنین با سوراخ های تعبیه 

و از نظر کشیدگی مستقیم، غیرمستقیم یا مارپیچ داالن بخاطر محرمیت بوده تا کاربران بناها در محیط حیاط ها احساس  

اینگونه فضاها همچون خواجه نشین   از نظر روابط اجتماعی نیز  بودند که بخاطر دارا بودن سکوهایی  امینت کنند و  ها 

رنگ   بهمراه  بناها  به  زیباگرایانه  عناصر  از  استفاده  همچنین  است.  کرده  برقرار  همسایگان  بین  بهتری  اجتماعی  روابط 

بندهایی که بر روی درب بناها و المان ها بهره گرفته شده باعث زیبایی دو چندان به محیط ورودی شده است، بطوریکه 

و  کاربران   ها  حریم  حافظ  که  ورودی  خلق  در  مناسب  جوابگویی  توانستند  تفکر  با  در گذشته  معماران  و  بومی  بناهای 

گسترش  و  تکامل  و  ورودی  محیط  حفظ  جهت  در  کمکی  پژوهش  این  که  است  امید  باشند،  بنا  کاربران  حال  راحتی 

   ورودی با معماری حاضر مورد استفاده معماران و کاربران بناها قرار گیرد.

 راهکارها:

 حفظ و گسترش این میراث ماندگار  √  نیازمند شناخت انواع عناصر، فضاها و ساختار در هر منطقه از کشور √

گسترش معماری به سمت و سوی ورودی در معماری   √  معرفی بیشتر توسط مهندسان و معماران و مردم بوم و محلی  √

 بومی  
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