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چكیده
با توجه به بﺤران انرژی و آلودگیهای زیستمﺤيطی ناشی از آن ،حفظ پایداری مﺤيطزیست و بهرهگيری از منابع
انرژی پاك بيﺶازپيﺶ اهميت یافته است .بنابراین توجه به معماری بومی و بهرهگيری از اصول آن در راستای
حفظ پایداری مﺤيطزیست ﺿروری است .در مناطق حاشيه دریای عمان و چابهار مطالعات مناسبی برای شناخت
ارزشهای معماری بومی منطقه صورت نگرفته است .بناهای بومی مورد بیتوجهی ﻗرارگرفته و تعداد بسيار معدودی
از آنها برجایماندهاند .از طرفی یکی از مهمترین نيازهای کاربری شهری و روستایی این منطقه ،نياز به فضاهای
آموزشی و مدارس است .در مدارس نوساز یا در حال ساخت از ساختمانهای یكشکﻞ که توجهی به اﻗليم و
فرهنگ منطقه ندارد ،بهره گرفته میشود .از پيامدهای این امر به وجود آمدن مسائلی همچون چون عدم ارتباط
مناسب کاربر با مﺤيط ،سطح آسایﺶ پایين در مﺤيط ،مدرسهسازی بدون رعایت مسائﻞ اﻗليمی ،صرف انرژی بسيار
زیاد برای تأمين شرایط آسایﺶ مﺤيطی ،انزوای معماری بومی و عدم توجه به مﺤيطزیست و اﻗليم در فرایند
ساختوساز است .تﺤقيق حاﺿر با هدف شناخت و معرفی الگوهای پایدار معماری بومی در بندر گرم و مرطوب
چابهار و ارائه راهکارهای طراحی مدرسه بر مبنای الگوهای بهدستآمده ،انجامشده است .شناخت معماری پایدار
بومی و بهرهگيری از اصول آن در معماری نوین ،نقﺶ مهمی در جهت تأمين آسایﺶ کاربران و حفظ مﺤيطزیست
خواهد داشت .روش تﺤقيق حاﺿر بر پایه مطالعات کتابخانهای و مشاهدات ميدانی بوده است .همچنين بامطالعه و
بررسی نمونههای موجود از معماری بومی منطقه به معرفی الگوهای پایدار این بناها پرداختهشده است .نتایج
بهدستآمده از این پژوهﺶ در ﻗالب راهکارهای تأمين آسایﺶ مﺤيطی در مدرسه بر مبنای الگوهای معماری بومی
منطقه گرم و مرطوب چابهار ارائهشده است .این نتایج حاوی اصول پایدار معماری همساز با اﻗليم گرم و مرطوب
بوده است که بهرهگيری از آن حتی در معماری انواع دیگر ساختمانهای این منطقه نيز ميسر است.
واژگان كلیدی :معماری بومی ،مدرسه  ،اﻗليم گرم و مرطوب ،چابهار

 -6مقدمه
معماری هميشه متأﺛر از مﺤيط خود بوده و بر مﺤيط نيز تأﺛيرگذار است .شرایط اﻗليمی مﺤيط از مهمترین عوامﻞ تأﺛيرگذار بر
شکﻞ و نوع معماری هر منطقه است .معماری هر منطقه باید بتواند به نيازهای مﺤيط و نيازهای کاربران پاسخ مناسبی بدهد.
ساختمانهای بومی در تمامی نواحی،نتيجهی ﻗرنها تجربه است که میتواند بهعنوان یك منبع مستمر مورداستفاده ﻗرار گيرد.
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اینگونه میتوان گفت این ساختمانها ،بهصورت زیستاﻗليمی طراحیشدهاند که در آن برای رسيدن به شرایط آسایﺶ استفاده از
اصول و معماری بومی هر منطقه  ،برای انسجام ساختمان با مﺤيط اطرافﺶ تالش میشود( ﻗربانی نيا.)48 ،
در اﻗليم بندر چابهار مهمترین عاملی که بر معماری تأﺛير میگذارد ،گرما و رطوبت باالی هوا است .از طرفی امروزه در مواجه با
بﺤران انرژیهای تجدید ناپذیر ،منابع تجدید پذیر بيﺶ از گذشته موردتوجه ﻗرارگرفته است .یکی از مهمترین عوامﻞ در پایداری
انرژی در حوزه معماری و شهرسازی ،بهرهگيری از معماری بومی هر منطقه است .بامطالعه سامانههای غيرفعال ،نوع مصالح و سازهی
مورداستفاده در معماری بومی و ایده گرفتن از فرم آن در معماری نوین ،میتوان گامهای بسيار مهمی در پایداری انرژی و حفظ
مﺤيطزیست برداشت .بندر گرم و مرطوب چابهار ازاینرو بهعنوان نمونه مطالعه انتخابشده است که وﺿعيت بسيار بدی را درزمينهٔ
کمبود مدرسه دارد .در جوامع روستایی این منطقه و حاشيه شهر ،بهمقتضای شرایط زندگی  ،فضای آموزشی مناسب وجود ندارد.
اغلب مدارس ساختمان فرسودهای دارند که شرایط مﺤيطی سالمی ندارد .برخی دیگر شامﻞ یك یا دو اتاق بوده است که تهویه
مناسبی نداشته و فاﻗد فضاهای نيمهباز و سایهبان هستند .تﺤقيقات نشان داده است که عامﻞ آسایﺶ مﺤيطی بر یادگيری تأﺛير
مثبت دارد .آسایﺶ حرارتی یکی از معيارهای آسایﺶ مﺤيطی است که شامﻞ معيارهای دما و تهویه است(طاهر طلوع دل و امينی
فر ،ص  .)1همچنين آسایﺶ حرارتی بر بهرهوری دانﺶ آموزان تأﺛيرگذار است و موجب حضور مثبت در فضا و کاهﺶ خستگی
دانﺶ آموزان میگردد(امينی فر .)1313 ،اما اﻗليم بسيار گرم و تابﺶ مستقيم موجب گرم شدن سطوح حياط مدرسه شده و استفاده
دانﺶ آموزان از فضای باز را به حداﻗﻞ میرساند .امروزه توجه به استفاده از تهویه طبيعی در طراحیهای ساختمان بهطور فزایندهای
رو به افزایﺶ است و طراحان به این طریق سعی در افزایﺶ رﺿایتمندی کاربران فضاها و نيز کاهﺶ هزینههای ساخت و نگهداری
و مصرف انرژیدارند( احدی و عليرﺿایی34 :1313 ،و.)35
آنچه انجام این تﺤقيق را ﺿروری مینماید عواملی چون وﺿعيت نامناسب ساختمان مدارس در چابهار ،سطح آسایﺶ پایين در
مدارس تازهساخت ،مدرسهسازی بدون رعایت مسائﻞ اﻗليمی ،صرف انرژی بسيار زیاد برای تأمين شرایط آسایﺶ مﺤيطی در بناهای
موجود و انزوای معماری بومی در فرایند طراحی و ساخت مدارس است .انتخاب نادرست مصالح و سازه موجب از بين رفتن بنا در
مدتزمان کوتاهی خواهد شد .در بسياری از مدارس موجود نفوذ رطوبت به جدارهها منظره نامناسبی و نازیبایی ایجاد کرده است.
از طرفی معماری بومی و سنتی این منطقه به گونهی تأسفآميزی مورد بیتوجهی ﻗرارگرفته و به فراموشی سپردهشدهاند .توجه به
بناهای اصيﻞ بومی منطقه پس از گذشت چندین سال فقط در حد ﺛبت ميراث فرهنگی بوده است و در جهت تهيه نقشهها و مدارك
و بررسی نوع سازه و مصالح بومی آن مطالعه مدونی صورت نگرفته است .با توجه به تخریب بناهای بومی این منطقه و عدم توجه به
ارزشهای پایدار آن ،شناخت این نوع معماری و بهرهگيری از آن اهميت زیادی دارد .خصوصاً بهرهگيری از این اصول در معماری
روستایی و مناطق حاشيه شهر ﺿروری است .هدف این تﺤقيق آن بوده است که الگوهای پایدار در معماری بومی بندر چابهار را
معرفی نموده و بر پایهی آن راهکارهایی برای طراحی مدرسهی بومی در این منطقه ارائه دهد.
سؤاالت تحقیق:
•

ویژگیهای اﻗليمی پایدار بناهای بومی منطقه چابهار کدماند؟

•

چگونه میتوان با استفاده از آموزههای معماری بومی چابهار ،شرایط آسایﺶ مﺤيطی مطلوب در ساختمان مدارس
منطقه را فراهم نمود؟

•

ﺿرورت بهرهگيری از اصول بومی در ساخت فضاهای آموزشی چيست؟

 -2روش تحقیق
روش این تﺤقيق توصيفی -تﺤليلی بوده که شامﻞ مطالعات کتابخانهای و مشاهدات ميدانی است .همچنين بامطالعه نمونههای
موجود از معماری بومی منطقه به معرفی وبژگی های پایدار این بناها پرداختهشده است.
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 -9تعاریف
 -6-9توسعه پایدار
از توسعه پایدار تعاریف گوناگونی ارائهشده است که در همهی آنها موﺿوع حفاﻇت از مﺤيطزیست و منابع انرژی برای نسﻞهای
آینده مطرح است (یگانه )13 :1314 ،مهمترین تعریفی که در اجالس ریو از توسعه پایدار ارائهشده ،بدین ﻗرار است " :توسعهای که
نيازهای کنونی بشر را بدون مخاطره افکندن نسﻞهای آینده ،برآورده ساخته و در آن به مﺤيطزیست و نسﻞهای فردا نيز توجه شود
(زندیه و پروردی نژاد .)4 :1331 ،شاخﺺ زیستمﺤيطی و شاخﺺ پایداری اجتماعی دو مورد از شاخﺺهای توسعه پایدار از منظر
سازمان ملﻞ میباشند .توجه به ویژگیهای معماری بومی میتواند از منظر همسازی با اﻗليم و کاهﺶ هزینههای مصرفی در زمره
موارد توجه به شاخﺺ زیستمﺤيطی ﻗرارگرفته و ازنظر توجه به نيازهای کاربران و تأمين راحتی و آسایﺶ ساکنين در زمره
مؤلفههای شاخﺺ پایداری اجتماعی ﻗرار گيرد.

 -2-9طراحی پایدار
"طراحی پایدار نوعی از طراحی است که ﻗصد دارد به نيازهای امروز بدون آسيب رساندن به منابع نسﻞهای آینده پاسخ دهد.
در طراحی پایدار باید به پایداری اجتماعی و اﻗتصادی بهاندازه مصرف انرژی و تأﺛير مﺤيطی ساختمانها و شهرها اهميت داده شود".
(سجادی ﻗائممقامی و همکاران به نقﻞ از ریچارد راجرز .)31 :1331 ،بناهایی پایدار مﺤسوب میشوند که نيازهای خود را نسبت به
آب و انرژی در سایت خود تأمين میکنند و نهتنها با سایت و اﻗليم خودسازگارند بلکه خود را در تغييرات مﺤيط سهيم میدانند.
بدون آلودگی کار میکنند و هيچ نوع ﺿایعاتی را که برای نوع دیگری از فرآیندهای ساختمانی مفيد نباشد و یا بهطور مستقيم در
مﺤيطزیست ﻗابﻞمصرف نباشد ،توليد نمیکنند و باعث ارتقای کيفی مﺤيطی نيز میگردند (سجاد زاده و همکاران)31 :1314،

 -9-9اقلیم چابهار
همجواری منطقه آزاد چابهار با دریا ،نزدیکی به مدار رأسالسرطان و ﻗرار گرفتن در مسير بادهای موسمی شبهﻗاره هند و
جبهههای استوایی موجب گردیده است که دارای آب هوایی گرمسيری معتدل با رطوبت نسبی باشد( .اینترنت) .در بلوچستان
جنوبی عوامﻞ گرما ،تابﺶ و تندر تظاهر اﻗليمی این منطقه را مشخﺺ میکنند( سليقه و بریمانی .)1333،181 ،در چابهار در بيشتر
ماههای سال فشار بخارآب باالتر از مﺤدوده آسایشی بوده است .هنگامیکه خورشيد از سمت شرق یا سمت غرب در حال تابﺶ
است بيشترین اﺛر را بر دیوارها یا پنجرهها بر جای میگذارد (سليقه.)155 :1333،

 -4-9معماری بومی چابهار
حاشيه جنوبی ایران دارای یکی از بﺤرانیترین اﻗليمهای جهان بوده و لذا توجه به مؤلفههای اﻗليمی خانههای بومی در این
منطقه ﺿروری است .فضاهای باز و نيمهباز از عوامﻞ مؤﺛر در شکﻞ دادن به الگوهای اﻗليمی خانههای بومی و بهکارگيری این الگوها
در طراحی مسکن معاصر این اﻗليم ،میتواند سبب ارتقای سطح آسایﺶ حرارتی شود (نيك ﻗدم .)11 :1312 ،در منطقهی چابهار
به دليﻞ کمبود چوب در تهيه ساختمان اساساً دو نمونه مسکن سنتی وجود دارد .در این منطقه خانههای یك طبقه با دیوارهای
گلی مرسوماند .بام این خانهها شامﻞ الوار ،نی یا ساﻗه و برگ خرما و پوشﺶ کاه اندود است و پيﺶآمدگیهای عریضی دارد که بر
روی دیوارها سایه میاندازد .این نوع سرپناه معایب متعددی دارد که اولين آن شرایط غيرﻗابﻞتﺤملی است که درنتيجهی فقدان یا
کم بودن جریان هوا در داخﻞ ساختمان ایجاد میشود .دوم آنکه حياطهای مﺤصورشده اغلب مانع استفاده از نسيمهای دریا به
خشکی میشوند (جنب الهی )12 :1335،ازآنجاکه جریان هوا تنها راه بهبود بخشيدن به شرایط اﻗليمی چابهار است ،ایجاد آن برای
تأمين آسایﺶ در فضاهای داخلی حياطی است .لذا میبایست ساختمان رو به نسيم باز شود و جهت استقرار آن طوری باشد که از
نسيمهای موجود استفاده نماید .برای این نوع اﻗليم پيشنهاد میشود پالن ساختمانها شکلی کشيده و بازداشته باشد و شامﻞ
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اتاقهایی تنها در یك ردیف باشد تا کوران در فضاهای داخلی را به وجود آورد جهت کشيدگی عمود برجهت وزش نسيم دریا به
خشکی باشد( .سليقه.)153 :1333 ،
در منطقهی چابهار به دليﻞ کمبود چوب در تهيه ساختمان ،از دیوارهای گلی استفاده میشود ،بام خانهها شامﻞ الوار ،نی یا
ساﻗه و برگ خرما و پوشﺶ کاه اندود و پيﺶآمدگی عریضی دارد که بر روی دیوارها سایه میاندازد(جانب الهی .)1335:12،بارانهای
رگباری و رطوبت زیاد باعث فرسایﺶ پایهها و سطوح دیوارهای گلی شده و درنتيجه  ،تعميرات ساالنه را اجتنابناپذیر مینماید.
فضاهای بدون تهویه داخلی نيز اغلب بهطور دائم نمناك باﻗی میمانند .بنابراین اینگونه ساختمانها ،سرعت فرسودگی زیادی دارند
و امروزه مزایای اﻗليمی خود را ازدستدادهاند (سليقه .)158 :1333 ،یکی از مزیتها و ﻗابليتهای نواحی روستایی سواحﻞ مکران
و بهویژه چابهار ،مزیت اﻗليمی آن در فصول سرد سال است .شهرستان چابهار ،با توجه بهﻗرار گرفتن در نزدیکی کمربند استوا از آب
و هوایی گرم و مرطوب بهره میبرد که این مشخصه در فصﻞ سرد سال از اهميت باالیی برخوردار است (عليقلی زاده.)4 :1311 ،
در منطقهی چابهار به دليﻞ کمبود چوب در ساخت ساختمان ،از دیوارهای گلی استفاده میشود .بام خانهها شامﻞ الوار ،نی یا ساﻗه
و برگ خرما و پوشﺶ کاه اندود و پيﺶآمدگیهای عریضی دارد که بر روی دیوارها سایه میاندازد (جانب الهی .)12 :1335 ،سقف
شيبدار (با در نظر گرفتن جهت شيب مخالف جهت باد) و بعدازآن سقف منﺤنی کارایی بهتری ازنظر سرعت و حجم تهویه نسبت
به سقفهای مسطح دارد .همچنين استفاده از بادخور و دریچه هوا برافزایﺶ حجم و سرعت تهویه در هر سه نوع سقف بسيار مؤﺛر
است ( احدی و عليرﺿایی.)43 :1313 ،

 -4بررسی ﻧموﻧههای موردی از معماری بومی چابهار
بهمنظور بررسی ویژگیهای معماری بومی منطقه ،پنج مورد از بناهای تاریخی بندر چابهار انتخابشده و مورد بررسی ﻗرار
گرفتند .متأسفانه نمونههای زیادی از معماری گذشته در این ناحيه برجای نمانده و مطالعات در بناهای موجود نيز کامﻞ نيست .تا
جایی که بناهای موردبررسی در این تﺤقيق برداشتنشده و نقشههای معماری آن در دسترس نيست .توصيفات با مشاهدات عينی
صورت گرفته است .منبع تمامی تصاویر استفادهشده نيز اداره ميراث فرهنگی شهرستان چابهار است .دوخانه مسکونی شامﻞ خانههای
دلوشی 1و ،2ساختمان گمرك ﻗدیم و ساختمان تلگرافخانه انگليسیها (ساختمان پست) بهعنوان نمونههای موردبررسی
انتخابشدهاند.

 6-4ساخﺘمان قدیم پست
ساختمان ﻗدیم پست یکی از ﻗدیمیترین ساختمانهای سنگی موجود در شهر چابهار و مربوط به دوران ﻗاجار است که دوطبقه
ساختهشده است (الهامی و علیآبادی .)1311 ،ساختمان پست دارای  5مجموع ساختمان است که ساختمان اصلی آن نبﺶ خيابان
اصلی است و چهار ساختمان دیگر آن اطراف ساختمان ﻗرار دارد .این بنای منﺤصربهفرد در دوطبقه اجراشده است پوشﺶ سایبانهای
آن سفالی است که بهمرورزمان از بين رفته است .طبقه هم کف آن دارای زیربنای  138مترمربع و طبقه اول  133/5مترمربع زیربنا
دارد .طبقه اول آن دارای دو اتاق اصلی ﻗدیمی و دو اتاق الﺤاﻗی (با سرویسهای بهداشتی است) پوشﺶ سقفها مسطح با تيرهای
چوبی است و کف اتاقها و راهپله و پاگرد در طبقه اول با الوارهای چوبی پوشﺶ دادهشده است .این ساختمان عالوه بر رواﻗی که
دورتادور بنا احداث گردیده ،دارای سایبانی با شيروانی سفالی در جلوی ساختمان بوده که در حاﺿر به علت فرسودهشدن چوبهای
آن سفالها را جمعآوری نمودهاند .هرکدام از اتاقها در هم کف دارای دو در ورودی با ﻗوسهای هاللی است .در ﻗسمت باالی درها
دو دریچه وجود دارد که به پشتبام رواقها باز میشوند.
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شكل  -6پراكندگی مجموعه ساخﺘمانهای پست ،منبع :میراث فرهنگی

این بنا دارای ویژگی مختﺺ مناطق گرمسيری یعنی همان وجود رواقهای هاللی دورتادور است .استفاده از سنگ -های رسوبی
ماسهای ساحلی در اندازههای مختلف از ویژگی دیگر این بنا است.

شكل  -2جزییات ﻧمای جنوبی ساخﺘمان منبع :میراث

شكل  -9جزییات شكلی و مصالح رواق جنوبی ،منبع :میراث

فرهنگی

فرهنگی

 -2-4منزل دلوشی 6
این بنا در حدود  38سال پيﺶ باهدف کاربری مسکونی ،در روستای تيس بنا گردیده است .نظر به اینکه در ساخت آن از
سبك معماری سنتـــی مناطق گرمسيری استفاده شده و ازنظر استﺤکام نيز یکی از نادر بناهای ﻗدیمی موجود در روستای تيس
است جادارد که این ساختمان بهعنوان یك ساختمان ﻗدیمی که نشاندهنده معماری بومی این روستا بوده حفظ و نگهداری شود.

شكل  -4دید از سمت جنوب غربی به بنا ،منبع :میراث فرهنگی
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شكل  -5ﻧمای جنوبی (منبع :میراث فرهنگی)

شكل  -1جزییات بازشوهای چوبی (منبع :میراث فرهنگی)

 -9-4منزل دلوشی 2
این ساختمان با زیربنای  233مترمربع بر روی سکوی آجری که از زمينهای اطراف در حدود یك متر ارتفاع دارد با خشت و
در یك طبقه احداث و این بنا شامﻞ یك ایوان سرپوشيده با اتاقهای هاللی کمخيز در ﺿلع جنوبی بوده و دارای دو اتاق که یکی از
آنها نسبتاً بزرگتر است ،پوشﺶ سقف آن مسطح بـوده و بهوسيله تيرهای چوبی و شاخههای داز و سپس کاهگﻞ پوشﺶ دادهشده
است ،در و پنجرههای چوبی آن دارای حفاظ و نردههای فلزی است که در باالی آنها طاقنماهایی به چشم میخورد که احتماالً
بعدها آنها را پر نمودهاند ‚ عالوه بر آن سطح بيرونی دیوار خشتی با کاهگﻞ اندود گردیده است ،تزئينات خاصی که بتوان به آنها
اشاره نمود در بنا موجود نيست تنها به ﻗوسهای رواق ساختمان و طاﻗچههایی که در دل دیوارهای اتاقها تعبيهشده میتوان
اشــــاره نمود .در حال حاﺿر از این ساختمان که دارای استﺤکام نيز هست و بهعنوان فضای مسکونی استفاده میشود.

شكل  -6-9-4ﻧمای جنوبی ،منبع :میراث فرهنگی

شكل  -2-9-4ﻧمای جنوبی ،دسﺘرسیها ،منبع :میراث فرهنگی

 -4-4ساخﺘمان گمرک
این بنای آجری در دوطبقه اجراشده است .دارای سقف تخته ای است و درﻗسمت هایی از دیوار آن از سنگ کپراك استفاده
شده است .در سالهای گذشته طبقه همکف آن مورد مرمت و بازسازی ﻗرارگرفته است و هماکنون کارهای مرمتی آن در حال اجرا
است.

شكل  -6-4-4ﻧمای جنوبی ساخﺘمان گمرک قدیم ،منبع :میراث فرهنگی
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 -5-4ساخﺘمان فرماﻧداری قدیم (موزه محلی)
ساختمان فرمـانداری ﻗدیم چابهـار یا موزه مردمشناسی متعلق به اواخر دوره ﻗاجار است .این بنا در زمينی به مساحت  2هزار
و  188مترمربع بر روی سکویی به ارتفاع یك و نيم متر و به وسعت  318مترمربع ساختهشده و دارای سه درب ورودی از طرف
جنوب شرﻗی و  1اتاق است .وجود درب و پنجرهها به سمت شمال و جنوب در تابستان هوای ساختمان را نيز خنك کرده و ﻗرار
گرفتن ساختمان در نزدیکی دریا چشمانداز خوبی به آن بخشيده است .بنای ساختمان ﻗدیم فرمانداری در  2طبقه اجراشده که
طبقه همکف آن هفت اتاق و طبقه فوﻗانی آن  2اتاق دارد.

شكل  -6-5-4ﻧمای جنوبی موزه محلی ،منبع :میراث

شكل  -2-5-4ﻧمای شمالی موزه محلی ،منبع :میراث

فرهنگی

فرهنگی

 - 5ﻧموﻧههایی از مدارس موجود چابهار
در مدارس جدید ساختمان با حجم مکعبی شکﻞ تهویه و کوران هوای مناسبی را فراهم نمیآورد .تمامی عملکردها در یك
فضای بسته جایداده شدهاند و فضای بسته با فضای باز ترکيب نشده است .نماها یکنواخت و فاﻗد سایهبان با عمق زیاد و مطلوب
ساختهشده است .مسيرهای حرکتی سرپوشيده و سایهدار نيستند .حياط فاﻗد فضاهای سرپوشيده برای استراحت و تجمع دانﺶ
آموزان است.

شكل  -6-5دبیرسﺘان غیردولﺘی امیركبیر چابهار؛ منبع:

شكل  -2-5مدرسه  1كالسه مهر چابهار ،منبع :سازمان

اداره بندرها و دریاﻧوردی

ﻧوسازی مدارس

 -1ﻧﺘایج
با توجه به بررسی نوع معماری نمونههای موجود از بناهای بومی چابهار ،ویژگیهای اﻗليمی که موجب بهبود شرایط آسایﺶ
مﺤيطی در منطقه چابهار میشوند استخراجشده است .ویژگیهای اﻗليمی این بناها در جدول زیر بهصورت دستهبندیشده نشان
دادهشده است:
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جدول  -6 -7ویژگیهای معماری بناهای موردبررسی
ویژگیهای فرمی بنا

بازشوها

مصالح

رواق عریﺾ طاق دار در
جبهه جنوبی،
سایهبانهای عریﺾ در
جبهه جنوبی

بازشوهای چوبی ،ابعاد
بزرگ پنجرهها ،ارتفاع
پایين پنجرهها ،بازشوهای
مقابﻞ هم در دو جبهه بنا
بهمنظور ایجاد کوران هوا

رواق دورتادور ،ایوان
جنوبی سرپوشيده در
طبقه دوم

ساخﺘمان پست

خاﻧه دلوشی 6

کشيدگی پالن عمود
برجهت وزش نسيم ،سقف
مسطح ،سکو ،دو ردیف
اتاق با عرض کم در
دوطبقه ،بدون حياط

بدنه خشتی با اندود
کاهگﻞ ،سکوی سنگی،
سقف با تير چوبی،
حصير ،شاخههای داز و
کاهگﻞ

خاﻧه دلوشی 2

کشيدگی پالن عمود
برجهت وزش نسيم ،سقف
مسطح ،سکو ،اتاقهای
ردیفی یك طبقه با عرض
کم ،بدون حياط

بدنه خشتی و سکوی
آجری

بازشوهای چوبی با نرده و
حفاظ فلزی ،بازشوهای
دارای طاقنما

ساخﺘمان

مکعبی شکﻞ ،سقف
مسطح ،دارای سکو ،بدون
حياط

دیوارهای آجری و در
ﻗسمتی سنگ کپراك

بازشوهای چوبی ،تعدد و
اندازه متفاوت بازشوها

بتن،سقف چوبی و ستون
آهنی

سه درب ورودی ،پنجره
های چوبی متعدد با ابعاد
کوچك

گمرک
ساخﺘمان
فرماﻧداری(موزه
محلی)

مکعبی شکﻞ ،ﻗرارگيری بر
روی سکو ،سقف مسطح،
بدون حصار

دما

بازشوهای چوبی ،ابعاد
بزرگ بازشوها در جبهه
جنوبی ،تعدد و اندازه
متفاوت بازشوها در چهار
جبههی بنا ،بازشوهای با
سایهبان ،روزنهای کوچك
زیر سقف

کشيدگی پالن عمود
برجهت وزش نسيم ،سقف
مسطح ،سکو ،تراکم
ساختمانی کم ،اتاقهای
ردیفی یك طبقه با عرض
کم ،بدون حياط

ساختمان تماماً سنگی
و سایهبانهای سفالی

فضاها مﺘعادلكننده

رواق در جبهه جنوبی با
طاقهای کمخيز عریﺾ

سایه بان های جنوبی و
غربی

در پاسخ به سؤال دوم پژوهﺶ ،با توجه به ویژگیهای به دست آمده از معماری بومی ،اصول کلی طراحی فضاهای آموزشی
باهدف تأمين آسایﺶ مﺤيطی پيشنهادشده است .این راهکارها به شرح زیر است:
•

طراحی گروههای ساختمانی مجزا ،جدا کردن حوزه آموزشی و اداری از حوزه خدماتی جداشده و ایجاد ارتباط بين
ساختمانها با فضاهای سرپوشيده و رواقها

•

طراحی پالن و حجم ساختمانی کمعرض و تا حد امکان سازماندهی فضاها و خصوصاً کالسهای درس بهصورت ردیفی
بهمنظور ایجاد کوران هوا و تهویه در کليه فضاها
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•

بهرهگيری از سکو و باال نگهداشتن ساختمان از هوای راکد یا آرام سطح زمين

•

استفاده از دیوارهای مشبك برای تعریف حریم و مﺤصور نکردن بنا با دیوار بهویژه در جبههای رو به نسيم دریا

•

سایهاندازی بر روی مسيرهای دسترسی به ساختمان و ورودی

•

ﻗرارگيری طبقه دوم در سمت غربی برای سایهاندازی بر روی ﻗسمتی از سقف طبقه اول در ساعات غروب آفتاب

•

کشيدگی پالن ساختمان عمود برجهت وزش نسيمهای دریا به خشکی
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•

رواقهای دورتادور عریﺾ برای سایهاندازی بر روی بازشوها و جدارهها

•

استفاده از سایهبان بر روی بازشوها در تمامی جبهههای شرق ،غرب و جنوب

•

ایجاد سایه بر روی سطوح ساختمانی برای کاهﺶ خيرگی ناشی از تابﺶ سطوح

•

طراحی مﺤﻞهای نشستن با استفاده سایهبانهای سبك چوبی در فضاهای باز

•

بازشوهای بزرگ در جبهههای رو به نسيم و استفاده حداکثر از جریان باد

•

استفاده از بامهای دوجداره و فضای سقفی ﻗابﻞ تهویه

•

استفاده از بازشو و روزنهای نزدیك به سقف

با توجه به شرایط زندگی و کمبود فضاهای آموزشی و امکانات ،بهرهگيری از تهویه طبيعی بهترین راه برای تأمين شرایط مطلوب
در ساختمان مدرسه است .اگر در طراحی مدرسه از اصول معماری بومی منطقه بهره گرفته شود ،ميزان نياز به دستگاههای مکانيکی
تأمينکننده آسایﺶ مﺤيطی به حداﻗﻞ خواهد رسيد.

بحث و ﻧﺘیجهگیری
در اﻗليمهای سخت ،بهمنظور تأمين شرایط آسایﺶ مﺤيطی و دستيابی به معماری پایدار ،مطالعاتی راجع به معماری بومی
مناطق با اﻗليم سخت صورت گرفته است .برای دستيابی به الگوهای معماری پایدار در اﻗليم گرم و مرطوب بوشهر ،نمونههایی از
معماری مسکونی بوشهر بهعنوان مجموعهای با هویت و باسابقه تاریخی طوالنی در منطقه انتخاب ،معرفی و تﺤليﻞشده و پس از
بررسی ،مقایسه و تﺤليﻞ ویژگیهای آنها ،راهکارهای اﻗليمی بومی مناسب جهت طراحی در این بافت ارائهشده است (شاهين و
منﺶ بقایی )1335،در تﺤقيقی بهمنظور دستيابی به ارزشهای ﻗابﻞ تکرار در معماری بومی ،تعدادی از خانههای سنتی کاشان
بهعنوان مصداﻗی از معماری پایدار موردبررسی ﻗرار گرفتند (سجاد زاده و همکاران .)1314 ،در تﺤقيق دیگر خانههای سنتی مهریز
نيز بهعنوان مصداﻗی از معماری پایدار موردبررسی ﻗرار گرفتند .در این بررسی خانههای سنتی مهریز از سه بعد مﺤيطی ،فرهنگی
و اﻗتصادی مورد واکاوی ﻗرار گرفتند و ارزشهای حاکم بر آنها که پاسخگوی دوران خود بود استخراج شد .نکتهی اساسی و مهم
در این تﺤقيق کاربردی بودن ارزشهای استخراجشده معماری سنتی هست (پوراحمدی.)1311 ،
این تﺤقيق ازنظر روش تﺤقيق و نﺤوه به دست نتایج با تﺤقيق (سجاد زاده و همکاران( ،)1314،پوراحمدی )1311،و (شاهين
و منﺶ بقایی )1335 ،همخوانی دارد .پژوهﺶهای یادشده بهمنظور دستيابی به الگوهای پایدار معماری به بررسی خانههای سنتی
یا بومی در منطقه انتخابشده پرداختهاند .ازآنجاییکه معماری بومی هر منطقه در طی زمان و با توجه به نيازهای کاربران و همساز
با امکانات و ویژگیهای مﺤيطی شکﻞگرفته است ،نوع پایداری از معماری است .در اﻗليم گرم و مرطوب چابهار ،رطوبت بسيار باال و
گرمای زیاد در فصول بهار و تابستان ،خارج از مﺤدوده آسایﺶ است .فراهم آوردن شرایط مطلوب زندگی و بهتبع آن توجه به اصول
پایداری ،مستلزم شناخت و استفاده از اصول معماری پایدار است .در پژوهشی که توسط (سليقه )1333،با هدف مدلسازی مسکن
همساز با اﻗليم در چابهار صورت گرفته است ،مبنای مطالعات اطالعات هواشناسی و ویژگیهای اﻗليمی بوده است .این تﺤقيق با در
نظر گرفتن مقدار تابﺶ ،دما ،رطوبت نسبی و بارش منطقه ،راهکارهایی برای دستيابی به شرایط آسایﺶ مﺤيطی در مسکن ارائه
داده است .راهکارهای بهدستآمده در تﺤقيق حاﺿر با پژوهﺶ یادشده همخوانی دارد اما روش رسيدن به الگوها از طریق بررسی
نمونههای معماری بومی بوده است.
نتایج بهدستآمده از این پژوهﺶ منجر به شناخت ارزشهای معماری بومی بندر چابهار میگردد .توجه و بهرهگيری از الگوهای
بهدستآمده در معماری مدارس چابهار میتواند شرایط آسایﺶ حرارتی را بهبود بخشيده و باصرفه جویی در انرژی ،پایداری
مﺤيطزیست را حفظ کند .پيشنهاد میشود تﺤقيقات آتی بهصورت کامﻞتر و جامعتر به بررسی معماری بومی چابهار و مناطق
اطراف آن بپردازند .نمونههای موجود موردمطالعه ﻗرارگرفته و با تهيه نقشهها و اسناد مربوطه ،الگوهای پایدار آن با جزیيات بيشتری
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استخراج و با فناوریهای نوین معماری مطابقت داده شود .در پایان از اصول به دست آمده برای طراحی فضاهای آموزشی بهره
گرفته شود تا امکان بهرهمند شدن تمامی مناطق از مﺤيطی برای آموزش با حداﻗﻞ هزینه فراهم گردد.
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Solutions provide comfort in school based on the sustainable features
of vernacular architecture
(Case study: hot and humid port of Chabahar(

Abstract:
Due to environmental pollution and energy crisis, it is important use clean energy sources. Utilization
the principles of vernacular architecture are essential to protect the environment. One of the main land
uses are schools. Due the living condition in the villages of chabahar , the number of schools is very
low. Most rural schools are one or two rooms without proper ventilation. School does not have Semiopen spaces. Radiation and extreme heat has caused not a good use of school space. Now schools built
regardless of the climate. School buildings are built with the one type. A consequence of this is the
emergence of problems such as lack of user interaction with the environment; spend a lot of energy to
meet the conditions of comfort, low comfort level, Bonnie architectural isolation from contaminating
the environment. Local sustainable patterns have been forgotten. Local remaining examples of local
architecture and studies for the introduction of value are ignored. This study aimed to introduce
sustainable patterns of vernacular architecture in the port of Chabahar and offer hot and humid school
design solutions based on the obtained patterns is conducted. Sustainable architecture indigenous
knowledge and use of the principles of modern architecture, an important role will be to ensure user
comfort and protect the environment. Research methodology is based on a literature review and field
observations. The study also found examples of vernacular architecture of the region to introduce
sustainable patterns of these buildings is investigated .The results of this study in a school design
solutions based on the architectural patterns of local hot and humid Chabahar is provided. These results
are consistent with general principles of architecture schools that take advantage of the hot and humid
climate of the climate even in the architecture of other buildings in the area are also available. To study
the features of Vernacular architecture of the region, four of the monuments were selected and studied.
The number of few examples of historic architecture in this area remains. Studies in existing buildings
are also not perfect. Buildings examined in this study are not scientific and architectural plans are not
available. Objective and empirical descriptions. Two residential homes, including homes Dallooshi 1
and 2, Old Customs Building and the British Telegraph Building were selected as subjects. According
to a survey samples studied architecture, patterns that improve comfort conditions in Chabahar is to
be extracted. These models and strategies are as follows:
• Low building density, the distance between the rows of buildings in tandem, providing air flow
• Organize spaces and rooms in a row with narrow lanes and ventilation in all spaces in order to
create Curran
• Located on the second floor on the west side for shading part of the roof on the first floor in the
evening
• The low buildings as much as possible in planning and organizing spaces together in a row
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•
•
•
•
•
•
•
•

Pilot or take advantage of the platform and the elevation of the building or the quiet surface of
stagnant air
Building stretch perpendicular to the sea breezes dry wind
Wide arcades around for shading on the openings and walls
The use of blind openings on all fronts East, West and South
Large openings in the breeze fronts and make maximum use of the wind
Do not enclose the front wall, especially in the sea breeze
The use of double roofs and roof space is ventilated
Use the pop-up and the windows near the ceiling

Keywords: vernacular architecture, school, hot and humid climate, Chabahar.
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