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هاي ساختاري معماري روستايي جزيره قشمجستاري بر شناخت ويژگي  
  )روستاي الفت: نمونه مورد بررسي (

  ***آرين اميرخاني** / مهديه عابدي / *محمدرضا ليليان 

  05/02/1389                                                                                                                                                  :تاريخ دريافت مقاله
  19/03/1389                                                                                                                                                  :تاريخ پذيرش مقاله

  چكيده
شاگردي و در طول زمان، مراتـب        ـ  روال استاد  هاي اخير نظام ساخت و ساز ابنيه بر دوش معماراني بوده كه طبق همان               تا دهه 

سرشت پـاك و    . ندا و مسكني درخور انسان بوده     كمال را طي نموده و پاسخگوي نيازهاي روحي و جسمي مردم در قالب توليد مأوا              
توانست به شايستگي جواب اعتماد مردم را به صورت ارائه فضاهايي كارا، زيبا و متناسب با شگردهايي كه             يافته اين معماران مي     كمال

هـاي اجـرا را       ذهن خالق و پوياي ايـشان بافـت، كـاركرد، روحيـات فـضاها، مـصالح، و روش                 . حاصل تجربه استادكاران بود، بدهد    
رنگ   هاي پيشين كم     توليد صنعتي در ايران، نظام      شدن با فراگير . جستبه بهترين وجه از ابزارهاي ساده و دقيق بهره مي         شناخت و     مي

هاي دسترسي و ارتباطـات    با اين همه، روستاي الفت به دليل محدوديت       . شدند و توليد انبوه جايگزين ساخت و سازهاي انساني شد         
 هنـوز ب زندگي معاصر به دور بوده و به تبع آن، سيماي روستا از تغييرات اساسي مصون مانده و                   هاي كاذ   تاكنون از مواجهه با جاذبه    

آمـدن   بر اين اساس پژوهش حاضر در پي آن است تا با بررسي عوامل دخيل در پديد                  .تداوم معمارى بومى منطقه از بين نرفته است       
هـاي  جنبـه  كار و نيروي انساني به پاسـخي مناسـب بـراي    خت، ابزارهاي سا  هاي پايدار، مانند مهارت   ساختارهاي بومي داراي ارزش   

چنين معماري موفقي نيـز بايـد       . متفاوت و مورد توقع باشندگان آن، از جمله جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي برسد               
هـاي آن را  ايي استفاده از مزايا و توانمنـدي      پديد آورندگاني توانمند داشته باشد كه به خوبي با مسائل بومي آن مكان آشنا بوده و توان                

هايي است و هنگامي كه اين معماري غني در حاشيه سـاحل دريـا پديـدار    معماري بومي ايران نيز داراي چنين خصيصه  . داشته باشند 
 است تا با مطالعه     در همين راستا پژوهش حاضر به دنبال آن       . دهدمي شود، بهترين پاسخ جهت برآورد نيازهاي باشندگان را بروز مي          

 برآمـده از    الفـت بومي  هاي اصلي معماري    ويژگيتوصيفي از روش تجربي به بررسي نظامات ساختاري بافت موجود، به بازشناخت             
هاي بومي مشابه آن از ايـن راهكارهـا بهـره           تا بتوان براي باززنده سازي بافت      بپردازد   شرايط خاص اقليم گرم و مرطوب اين منطقه،       

  .جست

  هاي ساخت  ، مهارتشرايط اقليميبومي، خصوصيات بافت، معماري روستاي الفت، : ن كليديواژگا

  كارشناس ارشد معماري، دانشكده هنر و معماري، دانشگاه تربيت مدرس *
  دانشگاه علم و صنعتكارشناس ارشد طراحي شهري، دانشكده معماري و شهرسازي،  **

  دانشجوي دكتراي معماري، دانشكده هنر و معماري، دانشگاه تربيت مدرس ***
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  مقدمه
توجه به حفظ آثار تاريخي و بررسي آنان نـه تنهـا            
يك نياز فرهنگي است بلكه به عنوان موضوعي اقتصادي 

از طرفـي   . باشـد و پاسخگو به نيازهاي توسعه مطرح مي      
  ي هـاي زيـستي سـواحل خلـيج فـارس، معمـار           مجتمع
 آنهـا   هاي كـوچكي از   نمونهاي دارند كه شايد بتوان      ويژه
 در جزيره قشم و به خصوص روستاي الفت به وفور           ،را

اين نوع معماري، همانند تمام معماري هاي بومي        . يافت
ديگر، مبتني بر پاسخگويي خردمندانه و صرفه جويانه به         

 گـرم و    ها، شـرايط دشـوار اقلـيم      روابط اجتماعي انسان  
هاي اجرايي، مصالح در دسترس شـكل       ، توانايي مرطوب

آنچه معماري اين منطقه را از       .گرفته و پايدار شده است    
كند، تركيب عناصر فرمي و     ديگر معماري بومي مجزا مي    

فضايي معماري ايراني و عربي است كه به شكل غريـب           
 در حـال بهـره بـرداري         و همچنـان   و زيبايي توليد شده   

ل غربــي جزيــره قــشم از الفــت در گوشــه شــما .اســت
سـيماي بافـت خـود       استحكام و يكپـارچگي كـاملي در      

برخوردار است كه ناشي از سالمت و دست نخـوردگي          
 بـر تـراكم آن      الفـت جمعيـت   افزايش  . كالبدي آن است  

 و بـه    الفـت  خـارج از     درنيافزوده بلكه موجب رشد آن      
 شده است و شايد يكي از داليـل حفـظ           صورت منفصل 

.  همـين نكتـه باشـد      رگانيـك بـودن آن     و ا  سالمت بافت 
ــراث   ارزشــمند و  مجموعــه معمــارى ســنتى الفــت، مي

ضـرورت   هـا   ست كه نگهدارى آن از آسـيب      اگرانبهايى  
هاى هويت ملـى و فرهنگـى         نشانهاز  اين مجموعه   . ددار

 كـه بـه بازشناسـى و        دشـو   نشينان محـسوب مـى       جزيره
  .معرفى بيشترى نياز دارند

دستيابي به اهـداف از پـيش       اين نوشتار در راستاي     
  :باشد زير ميپرسشهايگفته شده، در پي پاسخگويي به 

داليل اصلي قابل توجه بودن روستاي الفت در         -

 هاي زيستي سواحل خلـيج فـارس      مجتمعميان ديگر   
 چيست؟
هاي شـاخص معمـاري بـومي الفـت         ويژگي -

  چيست؟
  

  روش تحقيق
بر آن است كه بر پايه        تالش پژوهش حاضر، در  

هـاي سـاخت،     روش ابع و اسناد و شواهد تـاريخي،      من
 بنـدر مـورد     ابزار و ساختارهاي معمـاري بـومي ايـن        

ــرد ــرار گي ــا در بررســي ق ــن رهگــذر ت بخــشي از  اي
در همين راستا   . ارزشهاي مجموعه مذكور روشن شود    

جربي روش تحقيق در اين پژوهش مطالعه توصيفي، ت       
 در  هاي صورت گرفتـه   باشد كه با واكاوي پژوهش    مي

اين زمينه و نيز در نظر گرفتن شرايط خاص اقليم گرم       
ي در  و مرطوب اين منطقه، به منظور ارائـه راهكارهـاي         

 هـاي مـورد اسـتفاده در      جهت استفاده بهينه از تكنيك    
ساختوارهاي بومي بافت مورد بررسي، نتايج استخراج       

هـاي معمـاري    نهايتاً در پايان به ارائه شاخـصه      شده و   
 و كالبـدهاي معمـاري الفـت پرداختـه          بومي در بافت  

  .شده است
  

  پيشينه سكونت
سابقه سكونت در اين منطقه، به روزگار قبـل از          
اسالم و شايد به دليل موقعيت خـاص جغرافيـايي آن           

به طور كلي اين    .  پادشاهان ماد برسد   زمان حكومت به  
جزيره و تمدن باستاني آن همواره به اقـوام آريـايي و            

ان وابسته بوده و عضوي از كالبـد        حكومت مركزي اير  
بـا پيـدايش اسـالم و در همـان          . آمد  ايران به شمار مي   

فارس   آغاز استقرار و گسترش حكومت اسالمي، خليج      
اي از    و جزيره قشم، توسط مسلمانان فتح شد و آميـزه         
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.  آمـد هنـگ اسـالمي ـ آريـايي در آن پديـد     تمـدن و فر 
 تا چنـد    ها  خلفاي عرب و حاكمان منصوب از جانب آن       

فـارس    قرن بر سـرزمين ايـران و جزيـره قـشم و خلـيج             
بويـه،    مسلط بودنـد، تـا اينكـه بـا تـشكيل حكومـت آل             

حملـه  . حكمرانان ايراني دوباره به منطقه مسلط گرديدند   
مغوالن به ايران و حكومت ايلخانـان، درياهـاي جنـوبي           
ايران و خليج فارس را نيز فـرا گرفـت و اميـران مغـول               

 بلوكباشـى، ( انـد   منطقـه حكومـت كـرده     چندي در ايـن     
در همين زمان بود كه جزيره قشم در مسير  .  )83،  1380
وآمد از غرب به شرق مـورد توجـه دريـانوردان و              رفت

هايي كـه     نخستين اروپايي . بازرگانان اروپايي قرار گرفت   
جزيره قشم و جزاير اطراف آن را به تصرف درآوردند و           

. هـا بودنـد     فتند، پرتغـالي  بيش از يك قرن بر آن تسلط يا       
هـا    هـا و سـرانجام انگليـسي        سپس جاي آنها را هلنـدي     

با تشكيل حكومـت مركـزي صـفوي در ايـران،           . گرفتند
خان ـ سردار بلند آوازه عصر   قلي ها به همت امام پرتغالي
ـ از جزيره بيرون رانده شدند و حاكميت دولـت          صفوي

 بـا سـست شـدن   . مقتدر مركزي بـه منطقـه اعمـال شـد     
  حكومت صفوي جزاير جنوب ايران بار ديگر در معرض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تـا اينكـه از     طمع و يورش بيگانان غربي قرار گرفت،    
 هـا در خلـيج      اواسط حكومت قاجار، حضور انگليسي    

بـا پايـان    . آميـز گرفـت     فارس شكلي آشـكار و سـلطه        
گرفتن حكومـت قاجـار و آغـاز حكومـت پهلـوي و             

يران، جزيره قشم دوباره    تشكيل نيروي دريايي جوان ا    
به هـر   .  )121،  1380همايون،( به ايران بازگردانده شد   

روي، روستاي الفت به دليل موقعيت اسـتراتژيك آن،         
بنـدر  . در طول تاريخ همواره داراي اهميت بوده است       

الفت در شمال غربي جزيره قشم و در پـيش آمـدگي            
 5 درجـه و     55هاي جزيره در طول جغرافيايي      خشكي

 دقيقـه شـمالي     54 درجـه و   26قه شرقي و عـرض      دقي
 الفت در شرق جنگـل دريـايي حـرا          .واقع شده است  

واقع شده و به لحاظ تقسيمات سياسي يكي از مراكـز           
جمعيتي دهستان سـلخ در شهرسـتان قـشم در اسـتان            

نقطه مبـاني سـاحل      اين بندرتقريباً در  . هرمزگان است 
شهرستان،  فاصله آن تا مركز    و شمالي جزيره قراردارد  

درحالي كـه دماغـه     . كيلومتراست 60قشم حدود    شهر
 بندر  كيلومتري روستاي الفت واقع است، با      7الفت در 

  اصله ـف كيلومتر 2تنها  يـل سرزمين اصلـساح ل درـپ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سيماي كنوني بندر الفت: 2صوير شمارهت
 1387 نگارندگان،: مأخذ

 سيماي بندر الفت در زمان قاجار:1تصوير شماره 
  1380،قباديان: مأخذ
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موقعيت بندر الفت در دماغه شمالي جزيره قـشم،         . دارد
كـم  عمـق    نزديكترين فاصله با ساحل اصلي ايران، و       در

دور براي اين بنـدر      هاي بسيار زمان آب در اين نقطه، از    
بـه  . ايجـاد نمـوده اسـت      هـاي خاصـي   شرايط و ويژگي  

آمـدها بـه     رفت و  اي كه احتماالً اولين ارتباطات و     گونه
يكـي از    گرفته اسـت و    همين نقطه شكل   جزيره قشم از  

همـين مزيـت     داليل ايجاد تكوين روسـتاي الفـت نيـز        
  . )69، 1350 جودت،( ستجغرافيايي بوده ا

    
فـارس و     شرايط اقليمي كرانه شمالي خلـيج     

  درياي عمان
اين منطقـه اقليمـي در امتـداد يـك نـوار سـاحلي              
باريك و نسبتاً طوالني است كه بيش از دو هزار كيلومتر           

باشد و از مصب اروندرود در جنوب غربـي           طول آن مي  
نوب استان خوزستان شروع شده و به خليج گواتر در ج         

از لحاظ  . شود  شرقي استان سيستان و بلوچستان ختم مي      
اقليمــي، ايــن ســواحل جــزو نــواحي گــرم و مرطــوب  

تابـستانها نـسبتاً طـوالني و زمـستانها         . شود  محسوب مي 
ايـن  . فقط در دو ماه دي و بهمن هوا تا حدي سرد است      

باشـد، رطوبـت    كنار به سبب آنكه در مجاورت دريا مـي     
ولي به علت قلـت بارنـدگي، فاقـد         هوا بسيار زياد است     

باشد و به جز نخلستانها و كـشتزارهاي          پوشش نباتي مي  
آب و علف     يزرع و بي    محدود اهالي، منطقه بطور كلي لم     

الفت از لحاظ تقسيمات اقليمـي تابـستاني ايـران،       . است
در منطقـه خيلـي گــرم و مرطـوب و از نظـر تقــسيمات     

. رفتـه اسـت   زمستاني، در منطقه گرم و مرطـوب قـرار گ         
هاي اندكي از     هواي پررطوبت و شرجي جزيره قشم، ماه      

بيـشينه  . ده اسـت  پذير كر   ها تحمل   سال را براي غيربومي   
 ،گـراد   درجه سانتي ) صفر (0 ه آن ني و كم  46دماي مطلق   

گــراد و   درجــه ســانتي 26ســاالنه درجــه حــرارت   

 18 و   33هاي روزانه بيشينه و كمينه به ترتيب          ميانگين
بـر  .  )59،  1380 سـعيدى، ( گراد هـستند    يدرجه سانت 

همين اساس خصوصيات آب و هوايي جزيره قشم را         
توان بدين گونه شرح داد كه ميـزان ريـزش بـاران            مي

ســاليانه بــسيار انــدك و بارنــدگي در فــصول پــاييز و 
خصوصاً زمستان است، رطوبت هواي بـسيار زيـاد در    
تمام فصول سـال، هـواي بـسيار گـرم و مرطـوب در              

بــستان و هــواي معتــدل در زمــستان، اخــتالف كــم تا
حـرارت بـين شـب و روز، شـور بـودن آبهـاي                درجه

. زيرزميني در اكثر مناطق و پوشش بسيار كـم گيـاهي          
ــشت در      ــرايط معي ــه ش ــت ك ــيح اس ــه توض الزم ب
روستاهايي كه فاقد آب شيرين هستند، بـسيار مـشكل          
اســت و اهــالي فقــط بــه دامــداري مختــصر و بعــضاً 

كننـد و خريـد آب شـيرين هزينـه             اكتفا مي  ماهيگيري
بايـد  . كنـد   اضافي بر اقتصاد ناتوان روستا تحميـل مـي        

گيـري از عوامـل اقليمـي،         اذعان نمود كه تنها با بهـره      
 ايـن منطقـه بـسيار       تأمين آسايش در فـصول گـرم در       

 موارد آسـايش فقـط در پنـاه          بيشتر مشكل است و در   
. باشـد     يهواي خنك و فرحبخش كولر گازي مقدور م       

ولي به هر تقـدير بـا اسـتفاده از سـايه، كـوران هـوا،                
تـوان شـرايط      مصالح مناسب و جهت مناسب بنا، مـي       

  .زيستي را به شرايط آسايش انسان نزديك نمود
  

  سيستم تامين آب 
 روستاي الفت براسـاس جمـع       سيستم تامين آب  

. ياني روسـتا اسـت    هاي م هاي سطحي از تپه   آوري آب 
هـاي ناگهـاني و سـيل       شي از بـاران   هاي سطحي نا  آب

آسايي كه گاه بر جزيره مي بارد، در مجراهاي طبيعـي            
شود و با هـدايت از مـسير        ها، جاري مي  و مصنوع تپه  

  ه ـافت بااليي روستا به طرف مجموعـار بـداثي كنـاح
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 .ي مي شوند  ستا جار روهاي تال و آب انبار اصلي       چاه
شكل گيري بافت در اليه بااليي آن به صـورتي اسـت        

در روزهـاي   . ها، وارد بافت نشود   كه آب جاري از تپه    
اي تـشكيل   هـا درياچـه   ي شديد، در محدوده چاه    باران

در . شـود آب انبار اصلي روستا پـر از آب مـي         شده و   
اين ايام اين محل بـه عنـوان يـك مكـان تفريحـي در               

سـرريز   .گيـرد رد استفاده قرار مي   سطح منقطه قشم مو   
ها و آب انبار از محوطه اطراف مسجد جـامع          آب چاه 

 آب از   انتقـال در حال حاضر با امكان       .ريزدبه دريا مي  
هاي سـيار آب، در حيـاط هـر         شهر قشم توسط مخزن   

 در داخل زمين تعبيـه شـده        ي آب  مخزن واحد مسكوني 
  . )143، 1380نوربخش،( است

  
هـاي برخـورد بـا      روش و    روستايي تباف

  وهوايي شرايط آب
بهتــرين روش بــراي مقابلــه بــا شــرايط ســخت 

وهوايي در اين منطقـه، ايجـاد سـايه و اسـتفاده از               آب
ايـن مطلـب بـراي سـاكنان محـل و           . جريان باد است  

كساني كه به اين مناطق در ايـام گـرم سـال مـسافرت              
  كه در  اليـدر ح. ري مشهود و مسلم استـاند، ام كرده

1381پورجعفر، :  مأخذ.پالن و مقطع بركه: 4ر شماره تصوي    1380،بلوكباشى:مأخذ.الفتآب انبار، بندر: 3 تصوير شماره  

 هاي تالل، بندر الفتچاه:5تصوير شماره
 1378، ثروتى: مأخذ

 آب باران در بندر الفتمجراهاي طبيعي: 6 تصوير شماره
 1380:  تاريخ برداشت تصوير-ندگاننگار: مأخذ
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تابستان راه رفتن در سـطح شـهر در زيـر تـابش آفتـاب               
بسيار مشكل و توأم با تعـرق شـديد پوسـت بـدن و در               
بعضي از موارد گرمازدگي است، با استفاده از سايه كنـار    

. توان رفت و آمد نمود      ديوارهاي بلند با راحتي نسبي مي     
روي در نخلستانها و در زيـر سـايه           در همين هنگام پياده   

درختان آن مفرح و اگر نسيمي هم بوزد، بـسيار دلپـذير            
بنابراين ايجاد سايه و استفاده از جريان هوا، دو         . باشد  مي

كننده در بافت شهري و فرم بنـا          عامل بسيار مهم و تعيين    
  . )76، 1352يغمايى،( جهت آسايش انسان است

  
  هاي استقرار روستانظام
 تـوان گفـت   هاي استقرار روسـتا مـي     ر مورد نظام  د

امتداد ساحل و منابع آب قابل شرب علت اين اسـتقرار،           
  :به شرح زير بوده است

روستاهاي جزيره اغلب در يك نظـام خطـي         ) الف
علـت  . اند  در جوار دريا و در امتداد ساحل، شكل گرفته        

هـاي دريـايي      اين نظام، دسترسي مستقيم بـه دريـا و راه         
ربنــدي لــذا يــك حلقــه راه ارتبــاطي هماننــد كم. اســت

  .دورتادور جزيره را فرا گرفته است
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
عالوه برآن، در قسمت مركزي جزيره قـشم        ) ب

نيز روستاهاي متعددي هست كـه علـت آن، بـه رغـم           
. ناهمجواري يا دريا، وجود منابع آب قابل شرب است        

د روستا و نيز دسترسي مركزي      جهت دسترسي اين چن   
اه اصـلي در    روستاهاي حاشـيه جزيـره يـك ر       تمام   به

  . )89، 1378 ثروتى، (ميانه جزيره احداث شده است
  

  خصوصيات بافت شهري و روستايي
بافت شهرها و روستاهاي سـاحلي يـك حالـت          
بينابيني نسبت به بافت باز در سواحل جنـوبي دريـاي           

بـدين  . خزر و بافت بسته مناطق مركزي ايـران دارنـد         
ا ميسر  نحو امكان جريان هوا در سطح شهر و يا روست         

گردد و در عين حال از سايه ابنيه مجاور فـضاهاي             مي
شهري و احياناً گياهان موجود در ايـن فـضاها جهـت         

بايد به اين نكته توجه    . شود  كاهش حرارت استفاده مي   
داشت كه بافـت شـهري بـه خـاطر كثـرت جمعيـت،              
مــسائل اقتــصادي و گرانــي زمــين، نــسبت بــه بافــت 

 محيطي در شـهرها و      شرايط. تر است   روستايي متراكم 
يا روستاهايي كه مسايل اقليمي در آنها رعايت نشده و   
جريان هوا در فـضاهاي زيـستي بـه سـختي صـورت             

 27  1380:  تاريخ برداشت تصويرندگان،نگار: مأخذ.اندازي در معابرهاي سايه و روشيي الفتبافت روستا : 7ه وير شماراتص
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گيرد و در زير تابش مستقيم آفتاب هستند، از لحـاظ             مي
زيست اقليمي بسيار نامناسب است و فعاليت روزمره به         

در همـين   . باشد  دليل حرارت و رطوبت زياد، مشكل مي      
بدين صورت  ي جزيره قشم    ستا بافت شهري و روستاي    را

   :                شودتقسيم بندي مي
  متراكم  الف ـ بافت شهري بصورت نيمه

  ب ـ بافت روستايي نسبتاً باز
   ج ـ فضاهاي شهري نيمه محصور

  د ـ گــسترش شــهرها و روســتاهاي ســاحلي در   
ــداد ــا  امت ــه دري ، 1930 ،77( ســاحل و جهــت آن رو ب
King(.  

  
  بافت روستا بعد از گسترش

بافت روسـتا در مراحـل مختلـف گـسترش يافتـه            
با توجه به وضع كالبدي روسـتا، بافـت روسـتا را            . است
  : توان به سه بخش مختلف تقسيم كرد مي

قسمت قديمي روسـتا    : بافت قديمي و اصلي   ) الف
شامل هسته اوليه در بخش مركـزي سـاخت و سـازهاي      

  رافـهاي اط هـتپ ا وـاصل دريـفد ـوده و در حـلي بـفع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ايـن بافـت بـه طـول        . استهاي آب شكل گرفته       چاه
 متر در چند    170تقريبي يك كيلومتر و عرض متوسط       

. راستاي اصلي به موازات امتـداد سـاحل واقـع اسـت           
در ) مـسجد الفـت    7مـسجد از     4(مساجد اين بافت    

اين . دان  هايي را در طول بافت تعريف كرده        عمل محله 
در عين حال،   . اند  ها به مراكز مساجد شكل گرفته       محله

  . بافت قديمي روستا يكپارچه و پيوسته است
ساخت و سازهاي قـسمت جنـوب شـرقي         ) ب
اين ساخت و سازها به صـورت پراكنـده و بـا            : روستا

هـا و     تراكم ساختماني و جمعيتي اندك، در دامنـه تپـه         
ريـا شـكل    هاي مـسطح اطـراف، بـا فاصـله از د            زمين

دهي توسعه اصلي روستا شده       گرفته كه موجب جهت   
گيري آن به تدريج و بـه طـور پيوسـته انجـام               و شكل 

 ندر داخل تپـه مركـزي و حدفاصـل ايـ          . گرفته است 
ــتا، خــدمات    ــديم روس ســاخت و ســازها و بافــت ق
آموزشي، بهداشتي، درماني و تأسيـسات و تجهيـزات         

  . الفت به وجود آمده است
در سـطحي  : زهاي بخش شمالي ساخت و سا  ) ج

  اخت و ـبه س ي بيشتر نسبتـپراكندگا ـدودتر و بـمح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بافت روستايي بندر الفت و گسترش آن به صورت بافت شهري در امتداد ساحل دريا:8وير شمارهاتص
 1380:  تاريخ برداشت تصوير،ندگاننگار: مأخذ
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ب تنـدتر تپـه ماهورهـا       يشـ   در سازهاي جنوب شرقي و   
هـاي    با گذشت زمان و توجه به جنبه      . شكل گرفته است  

اقتصاد آزاد توسعه در جهـت شـمال و بـه سـوي قـشم               
ــ  ــه، عــواملي ماننــد طــرح جــامع در اي ن صــورت گرفت

  )Lees، 1929 ،120( گيري تأثيرات بسزايي دارند شكل
  
  ساز معماري بومي آوري ساخت و فن

 مسكن روستايي در الفـت       هاي خاص،   به جز سازه  
از نظام ساختاري ديوار باربر و سقف مسطح برخـوردار          

دهنده اين ساختار فشاري اسـت و         مصالح تشكيل . است
كه بـه   ) تركيب فشار و كشش   (به حالت ثقلي و خمشي      

هـاي    در سـازه  . نمايـد   گاه عمل مي    صورت انتقال به تكيه   
انبار نيز انتقال نيرو، تنهـا بـا مـصالح            خاص همچون آب  

) قـوس (هـا     فشاري و با استفاده از خاصيت هندسي فرم       
  .پذيرد انجام مي
  

  )زلزله و باد(نيروهاي جانبي 
ــداد   ــشور از لحــاظ تع ــوب ك ــه ســاحلي جن منطق

هـا بـر      لرزه  ه و تعداد و مركز زمين     هاي شناخته شد    گسله
هـاي   لرزه بررسي زمين. گيرد ديگر مناطق كشور پيشي مي  

 - ه 74( م   1361هـاي     لرزه  مانند زمين تاريخي مهم منطقه    
دهـد   قشم نشان مـي ) ه ـ ش 1281 (م 1902قشم و ) ش

ــرزه زمــين ســاختي   كــه گــستره مــوردنظر از ديــدگاه ل
خيـز اسـت بـه        ههاي بسيار پرتكاپو و به شدت لرز        گسل

 لـرزه در  بندي خطر نسبي زمـين      هاي پهنه   طوري كه نقشه  
» نـسبتاًً بـاال   « خطر نسبي     ايران، روستاي الفت را در پهنه     

به رغم مـسايل فـوق در سـاختار ابنيـه           . نمايد  معرفي مي 
شـود كـه      روستاي الفت كمتر اثري از تدابيري ديده مـي        

  .ها را در مقابل زلزله مصون نگه دارد ساختمان

ها از ضعف در ساختار پيوسته صلب،         انم ساخت
بعدي و حتي دوبعدي مطمـئن،        و تشكيل ديافراگم سه   

ابنيـه روسـتا فاقـد هرگونـه        . برنـد   به شدت رنـج مـي     
اجـراي  . بندي جهت نيل به مقصود فوق هستند        كالف

چـين و غيرمتـصل،       ديوارها بيشتر به صـورت خـشكه      
صالح اتصاالت نامطمئن و با هندسـه ضـعيف و بـا مـ            

ته ناكـافي و بـا افـت بـاال          ياالستيس  دوام و با ضريب     كم
در بازديدهاي بـه عمـل آمـده نيـز، جزييـات            . هستند

بر كمتر مشاهده شد و از بعد طراحي نيـز            اجرايي لرزه 
بـا  . نماينـد   پـذير مـي     ها در مقابل زلزله آسب      ساختمان

وجه به موقعيت قرارگيري روسـتاي الفـت نـه تنهـا            ت
كنـد بلكـه       عاملي تهديدكننده عمل مـي     زلزله به عنوان  

اثرات ناشي از زلزله و يا به عبارتي اثـرات ثـانوي آن             
ــده  ــز در شــمار تهديدكنن ــستند ني ــا ه ، 1930 ،77( ه

Kingchoni( .       از جمله آنها تسونامي است كه عبارت
است از امواجي از دريـا بـا قـدرت و تـوان تخريبـي               

سـطه  بسيار زياد كه بـه صـورت سـتوني از آب بـه وا             
آينـد    هايي با مركزيت در كف دريا پديد مي         ايجاد لرزه 

و با رسيدن بـه سـواحل، ابنيـه امتـداد آنهـا را درهـم                
روانگرايي است كه    پديده ديگر آبگونگي يا   . كوبند  مي

ــراه ماســه از    ــه هم ــارت اســت از جوشــش آب ب عب
هاي آبدار تحتاني بستر روستا كه با وقـوع زلزلـه،             اليه

. نمايد  به شدت از نقاطي فوران مي     آب به همراه ماسه     
با توجه به مشاهدات محلي و ميداني، روسـتا و ابنيـه            

از . هاي مذكور نيز مـصون نيـستند        آن در مقابل آسيب   
 كـه طبـق     ديگر نيروهاي جانبي قابل تامـل بـاد اسـت         

هـاي متـداول از        نـسيم  اطالعات به دست آمده، جـزو     
ايـن نـسيم مطبـوع      . دريا به خشكي و برعكس اسـت      

 هـا بـه كمـك بادگيرهـا بـه كـار             بوده و در تهويه اتاق    
  رد و ـم كه با خود گـبه جز چند نوع باد مزاح. رود مي
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غبار به همراه دارند بادهاي ديگري كه بر سـاختار ابنيـه            
  .وزد نمي اثرگذار باشد در روستا

  
  فرم ابنيه

گرا هـستند     درون  ها نيمه در اين كناره اكثر ساختمان    
فـرق  . و اطاقها در اطراف يك حياط مركزي قرار دارنـد         

عمده اين ساختمانهاي حياط مركزي يـا ابنيـه مـشابه در      
مناطق فالت مركزي ايران در اين است كه با وجـود آن            

باشند، ولي ارتباط آنها بـا        گرا مي   كه اين ساختمانها درون   
هـاي بلنـد و       فضاي خارج كامالً بـسته نيـست و پنجـره         

وانهاي وسيع رو به فضاي كوچه و يـا ميـدان           مرتفع و اي  
دليـل  . در طبقات دوم و خصوصاً سوم سـاختمان دارنـد         

اين امر بدين لحاظ است كه به منظور اسـتفاده از تهويـه     
دوطرفه هوا در داخل اتاق و كاستن از شـدت گرمـا، بـا             

هــاي رو بــه حيــاط از يــك طــرف و  بــاز كــردن پنجــره
گر اين تهويه صورت    هاي رو به كوچه از طرف دي        پنجره
همچنين هنگام عـصر    . )198: 1374جعفر،  پور( گيرد  مي

  الي درـشود، اه استه ميـه از شدت آفتاب كـو غروب ك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نـشينند و از جريـان        ايوانهاي خارجي رو به دريـا مـي       
. برنـد  بادي كه بين دريا و ساحل وجود دارد لذت مـي      

ران بزرگتر اسـت    ايوان در اين منطقه از ساير نواحي اي       
. شـود   و فضاي بسيار مهمي در ساختمان محسوب مي       

در فصول گرم كه مدت آن حدود نيمي از سال است،           
شود،   اغلب فعاليتهاي روزمره در داخل ايوان انجام مي       

گيـرد و     زيرا در ايوان هم تهويه به خوبي صورت مـي         
غالبـاً در دورتـادور حيـاط       . هم در زير سايه قرار دارد     

همچنين در يك و يا دو سـمت خـارج بنـا،      مركزي و   
، 2001 ، 57( هـاي وسـيع و مرتفـع وجـود دارد           ايوان

Pirazzoli(.          خصوصيات كلي فرم بنا در ايـن منـاطق
  :به قرار ذيل است

ها به صـورت حيـاط مركـزي و    الف ـ ساختمان 
  گرا نيمه درون
   حداكثر استفاده از سايه و كوران هوا–ب 

هـاي بلنـد و    و پنجـره هـا  ج ـ ارتفاع زيـاد اتـاق   
  كشيده

  هاي وسيع و مرتفعد ـ ايوان

هاي بادگير بافت  در سازهبرابر نيروي زلزله مانند چوباستفاده قابل توجه از مصالح مقاوم كننده سازه در: 9وير شمارهاتص
 1380:  تاريخ برداشت تصويرندگان،نگار:  مأخذ.روستايي بندر الفت
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  ـ عدم وجود زيرزمينه

  هاي غالباً مسطحوـ طاق
ها نيـز در ايـن منطقـه از سـاير منـاطق             ارتفاع اتاق 

اقليمي ايران بيشتر است و ارتفاع آن گاه تا چهار متـر و             
دليل اين امـر بـدان جهـت اسـت كـه            . رسد  يا بيشتر مي  

ي هوا در فضاي داخـل صـعود كـرده و در نتيجـه               گرما
يابـد و بـا       تر اتاق كـاهش مـي       دماي هوا در ارتفاع پائين    

هاي زيرسقف در دو طرف اتاق، هواي گرم          وجود پنجره 
در بندر بوشهر به دليل مجاورت با دريا و . شود تهويه مي

باال بودن سطح آبهاي زيرزميني و رطوبـت بـسيار زيـاد،      
شود و همچنين طبقه همكـف نيـز          يزيرزمين احداث نم  

بيشتر جنبـه خـدماتي دارد و آشـپزخانه، انبـار آذوقـه و              
باشـند و طبقـات اول و         احياناً انبار كاال در اين طبقه مـي       
مزيـت ديگـر طبقـات      . دوم بيشتر جنبه مسكوني دارنـد     

فوقاني، اين است كه كوران هـوا در ايـن طبقـات بهتـر              
هاي فوقاني از     نجرهشود و از لحاظ محرميت، پ       انجام مي 

در ايـن سـواحل،     . وظ است ها محف   ديد عابران در كوچه   
ست و اكثـر قريـب بـه        هاي قوسي رايج نيـ    احداث طاق 

  در . اشندـب يـاي مسطح مـهها داراي باماق ساختمانـاتف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هنگام، به دليل خنكي نـسبي هـوا          فصول گرم در شب   
ـ            ام گـرم بـه     بر روي بام و تابش حرارت از زمـين و ب

خوابند و جان     آسمان نسبتاً سرد، اهالي بر روي بام مي       
باشـد تـا سـاكنان بـر          پناه اطراف بام اغلب مشبك مي     

روي بام از ديد اطراف محفوظ باشند و در عين حـال            
در اينجـا الزم    . از كوران هوا بر روي بام استفاده كننـد        

به ذكر است كه به لحاظ تبادل تجاري بين بنـادر ايـن             
حل بـا كـشورهاي عربـي و هندوسـتان، تزئينـات            سوا

ن، هــا و بازشــوهاي ســاختماســاختمان و فــرم قــوس
جزيـره    هـاي شـبه   شباهت بسيار زيـادي بـا سـاختمان       

به عنوان مثال ساختمانهاي    . عربستان و هندوستان دارد   
هـاي شـهر    قديمي بوشهر و بندرلنگه شـبيه سـاختمان       

ــشم     ــه، ق ــدر لنگ ــاي بن ــن و بادگيره ــنعا در يم و ص
بندرعباس كـامالً شـبيه بادگيرهـاي سـواحل جنـوبي           

فارس و مـساجد چابهـار شـبيه مـساجد هنـد و               خليج
دايره باالي بازشـوها در       هاي نيمه قوس. پاكستان است 

ايــن ســواحل، شــبيه قوســهاي رايــج در عربــستان و  
  الت ـهاي فاي ساختمانـههندوستان است و با قوس 

  

هـاي مـسطح در     استفاده از بـادگير و بـام      :11تصوير شماره
 1387:  تاريخ برداشت تصوير،ندگاننگار: مأخذ. ساختار ابنيه

 فرم ابنيه بافت روستايي، بندر الفت: 10اره تصوير شم
1380:  تاريخ برداشت تصوير،ندگاننگار: مأخذ  

 31 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

  
مار

مع
 رو

ي
يي
ستا

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 صـورت جنـاغي اسـت، متفـاوت         مركزي ايران كـه بـه     
  . )54، 1380 همايون،( باشد مي

  
  مواد و مصالح
ترين جزء ساختماني ابنيه روسـتاي        بيشترين و مهم  

هاي همگون نوعي سنگ دج       الفت عبارت است از قطعه    
نشـسته    هاي تـه    اي از رسته سنگ     اي و يا شني ماسه      ماسه

اي مـشرف بـر روسـتا اسـتخراج           كه از صخره  ) رسوبي(
هاي نزديك به يك آجـر        اين قطعات در اندازه   . وندش  مي

چين و فقط به عنوان عنـصر         خشتي و به صورت خشك    
ــي   ــاي ثقل ــشاري در ديواره ــاربر(ف ــاي ) ب و در ديواره

گـچ بنـدر    . شـوند   پركننده و جداكننده به كار گرفته مـي       
بافت كهن روستا   خمير و گل رنگي جهت جداره سازي        

نـدل و پـيش خرمـا و كاهگـل از           چوب چ . رودبكار مي 
براساس آمار رسمي   . باشندهاي ساخت و ساز مي    مصالح
 درصد خانه خـشتي و      68/60، در بندرعباس    1335سال  

هـا    درصد خانـه  90درصد حصيري و در بندرلنگه      13/17
  وشهرـبدر ـدر بن. دـان ودهـدرصد حصيري ب10ي و ـسنگ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ي رسـوبي دريـا    هـا هاي سنتي با سـنگ    اكثر ساختمان 
هـا بـا خـشت و     اند و در چابهار اين خانه احداث شده 

ــده  ــا خــشت و آجــر اجــرا گردي ــد در خرمــشهر ب . ان
همانگونه كه ذكر شد، در ايـن سـواحل زدن طاقهـاي            
قوسي و گنبـدي موسـوم نيـست و غالبـاً از طاقهـاي              

جهـت اجـرا ابتـدا      . شـود   كاهگلي مسطح استفاده مـي    
سانتيمتر از    صل حدود سي  تيرهاي چوبي بلند را به فوا     

سـپس  . دهند  يكديگر بر روي دو ديوار مقابل قرار مي       
اندازند و در آخر با يك اليه         روي اين تيرها حصير مي    

، 1364 اقتدارى،( دهند  كاهگل، سطح بام را پوشش مي     
97(  .  

  
  خواص نسبي مصالح

 به ويژه متقدم، بنا بـه        مصالح به كار رفته در ابنيه     
هـا بـه كـار گرفتـه          هـا و ضـرورت      شرايط، محدوديت 

گيري  اند و انواع گوناگون آن در طول تاريخ شكل         شده
هاي   اقليم و ضرورت  . شدند  محيط مصنوع انتخاب مي   

ترين عواملي اسـت كـه        اقليمي و محيطي يكي از مهم     

در ) رسـوبي (نشـسته     هـاي تـه     اي از رسته سنگ     اي و يا شني ماسه    هاي همگون سنگ دج ماسه استفاده از قطعه:12وير شماره اتص
 1380:  تاريخ برداشت تصوير،ندگاننگار:  مأخذ.بندر الفت) تصوير چپ(و بافت روستايي ) تصوير راست(بافت شهري 
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مناسـب،  استفاده از انواع خاصي از مصالح را در جايگاه          
و دسترسي، هاي حمل و نقل  محدوديت. نمود ايجاب مي

محيطـي، اعتقـادات،     ساختار اجتمـاعي، عوامـل زيـست      
ميزان ارتباطات و تبادالت بين جوامع، تـوان اقتـصادي،          
ــزان     ــي، مي ــرايط محيط ــمندي در درك ش ــزان هوش مي

 و سـابقه زيـست در       بندي به محيط    احساس تعلق و پاي   
 نيز از عوامل بعدي تاثيرگذار بـر گـزينش مـصالح     منطقه
فتـه شـد سـنگ مـورد اسـتفاده در           چنـان كـه گ    . هستند

نشـسته    هـاي تـه      سنگ  هاي باربر در الفت از گونه       وارهدي
هاي شـسته شـده از مـسير          است كه به مرور زمان، ماسه     

ها و هدايت شده به تـه دريـا، بـه همـراه مـواد                 رودخانه
معلق ديگر، مخلوط و تحت فشار و حرارت، بـه سـنگ            

مزبـور داراي   سنگ  .  )43،  1378 ثروتى،(اند    تبديل شده 
خواصــي همچــون تخلخــل زيــاد، جــرم حجمــي كــم،  

ين ترتيـب،   بـد . مقاومت برشي و كشـشي پـايين اسـت        
هـاي آزاد      محيط همچون يـون     رطوبت و عوامل خورنده   

موجود در هوا اثر جدي بر اين نـوع سـنگ ندارنـد و از     
اتفاق سنگ و تخلخل آن به پايداري ساختمان در برابـر           

 محـيط كمـك بـسيار        ردهنـده رطوبت باال و گرمـاي آزا     
آهك و گچ نيز به واسطه همخـواني بـا شـرايط            . كند  مي

  جزيره و همچنين به دليل فراوانـي، سـهولت دسترسـي،          
برداري و فرآوري نقش مفيد خود را از ساليان پيش            بهره

. انـد   جـايگزين تبـديل شـده       ايفا نموده و به عناصري بي     
آوري   لمـ تاثير مفيد گرما و نمنـاكي محـيط بـه رونـد ع            

هاي آن و شـفته آهكـي و        تركيبات آهك از جمله مالت    
تر از آن مقاومت ثانوي در  افزايش تاب فشاري آن و مهم 

برابر همين عوامل پس از عمل آمدن از خـواص اصـلي            
هـاي    همين توانايي . هاي شگرف آن است     آهك و مزيت  

سازي   ويژه توانسته است از آهك عنصري اساسي در پي        
ل آهكـي و    آهك در مالت. ه دهد بندي اراي   و آب  هاي گـ

هـا   تر از آن به عنوان شفته آهكي در پي        ساروج، و مهم  
گـچ نيـز بـه دليـل        . مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت       

آوري، ارزانـي و فراوانـي و         سهولت دسترسي و عمـل    
پذيري، جاي خود را به عنوان يكـي          هاي شكل   قابليت

 محـصوالت   امكان تهيه . از مصالح مفيد باز كرده است     
متنوع و سهولت كار بـا آن در تـزيين بنـا و همچنـين               
. كارهاي بنايي نقش مفيد آن را دوچندان نموده اسـت         

 انـدود    گچ و مالت گچ در اشكال آسـتر سـفيدكاري،         
ها و همچنين به      رومالي سفيدكاري، مالت گچ در تيغه     

ها، سـردرها، و      كاري نقوش سقف    عنوان تزيين در گچ   
چوب گرچـه بـه     . گيرد  تفاده قرار مي  بادگيرها مورد اس  

عنوان باربر در محيط جزيره موجود نبوده ولي به دليل 
هـايش و همچنــين   شـناخته بــودن خـواص و قابليــت  

سهولت جابجايي و تهيـه آن، همـواره مـورد اسـتفاده            
استفاده از چـوب بـه عنـوان يـك عنـصر            . بوده است 

در عناصـر افقـي بـاربر، و    ) فشاري و كششي(خمشي  
ين به عنوان عضو كششي در بادگيرها، به همراه         همچن

كـاري،    اش در كاذب    كنندگي  دهنده و سبك    نقش شكل 
هـا و     ها، پركننـده    و نقش غيرباربر آن در اشكال تيرچه      

بـا توجـه بـه    . تزيينات همواره مورد توجه بوده اسـت      
ها و مصالح به كار رفته بايد تـدابير           عمر بلند ساختمان  

وامـل فيزيكـي و شـيميايي       خاصي بـراي مقابلـه بـا ع       
ــده  ــت، خورن ــور، رطوب ــاي محيطــي، و  همچــون ن ه

تـوان    هـا، مـي     حشرات وجود داشته باشد از جملـه آن       
هاي طبيعي كه به شكل پوششي نـازك   ها و صمغ    رنگ

همچنـين چـوب بـه      . گيـرد را نـام بـرد        بر آن قرار مي   
هـاي چهـارتراش و گـرد، در تيرهـاي اصـلي و               شكل

هـا و در اشـكال ديگـر بـه           فرعي همچون نعل درگـاه    
هاي برگ درخـت نخـل،        صورت تخته، حصير و ساقه    
هاي آن به كار گرفتـه        كننده  به عنوان تيرچه و يا متصل     
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در شان    مصالح مدرن نيز هركدام به دليل توانايي      . شود  مي
رفع نيازهاي ساختاري و محيطي و با توجه بـه خـواص            

. گيرنـد   ميهاي متنوع مورد استفاده قرار        هركدام به شكل  
هاي آن در تركيبات مختلف به عنـوان          سيمان و فرآورده  

پـذير و فـوالد بـه دليـل           عنصري مقاوم، عايق و تركيـب     
پذيري، تنوع كاربرد     مقاومت فشاري و كششي باال، شكل     

همچنـين  . سازي دارند   اي در ساختمان    ، جايگاه ويژه  ... و
ــوالدي،   ســيمان در شــكل ــتن ف ــتن و ب ــالت، ب هــاي م

ها، قطعات، مجراهـا،      هاي سيماني همچون بلوك    فرآورده
آهن و فـوالد،    . گيرد  مورد استفاده قرار مي   ... يا آزبست و  

انـد، كـه در       آلومينيوم و مانند آنها نيز از مـصالح مـدرني         
هـا،    ها و نعل درگاه     اشكال مقاطع فلزي؛ در تيرها، تيرچه     

كاربردهاي ... و مقاطع تبديل يافته به شكل در و پنجره و         
بعضي ديگـر از مـصالح نيـز بنـا بـه            . اند  ي پيدا كرده  جد

ضــرورت و بــا پيــدا شــدن نيازهــاي جديــد انــسان، در 
هـا    از جمله پالستيك  . شوند  ها به كار گرفته مي      ساختمان

ــاي آب و فاضــالب و     ــابع و مجراه ــكل من ــه ش ــه ب ك
تأسيسات، كاربردهـاي مـشهودي از بـه كـارگيري ايـن            

  . )61، 1350 جودت،( مصالح هستند
  
   مصالح در الفتتهيه

گونه كه ذكـر شـد عبـارت          چيني ديوار همان    سنگ
تراس كه با ابعاد نزديك بـه هـم    هاي سنگ است از قواره  

هـاي    نشسته آن تپه    هاي رسوبي ته    هاي افقي سنگ    از اليه 
هـا كـه در       ايـن تپـه   . شود  مشرف بر روستا استحصال مي    

ارند امتداد جغرافيايي شمال غربي ـ جنوب شرقي قرار د 
هنوز هـم منـابع فراوانـي جهـت برداشـت دارنـد و بـه                

 برداري آسـان و     صورت برجسته و عيان و با قابليت بهره       
 -اي در اشـكال سـازه  چـوب نيـز ـ   . شوند  ارزان ديده مي

آورد نبـوده ولـي حاصـل تجـارتي متعـادل و              گرچه بوم 

متوازن بوده است و امكان تأمين و دسترسي به آن تـا            
چـوب چنـدر در     . هولت فـراهم نبـود    اين اواخر به س   

م را از كـشورهاي     .  س 10متري و به قطر     3هاي    طول
تـر    هاي بـيش    آفريقايي و چوب كرنيگ را در ضخامت      

  .كردند متري، از هندوستان وارد مي5 و 4هاي  در طول
  

  خصوصيات كالبدي و معماري 
 در طرح و اجـراي بناهـاي الفـت از           :اندازه •

شـده    ايستگي استفاده مـي   گيري به ش    واحدهاي اندازه 
يكي از مهمتـرين آنهـا گـز اسـت كـه فاصـله              . است

تقريبي كتف تا نوك انگشتان ديگر دست يك انـسان          
ــدام اســت ــان ان ــدازه. مي ــراي واحــدهاي ان گيــري  ب

تر نيـز از واحـدهاي ديگـري از جملـه ايـنچ            كوچك
  .شد استفاده مي) پهناي انگشت شست(

 نظـام    بـا تغييـر در     :تعمير، نگهداري، مرمت   •
ها  رود كه اندوخته پوياي استاد ـ شاگردي، بيم آن مي 

هايي كه سينه به سينه گشته و تـا بـدين جـا               و تجربه 
بـه جـز    . رسيده است دچار گسستگي و انقطاع شود      

تر توسط خـود صـاحبان        هاي محدود كه بيش     مرمت
هاي كلي و اساسـي بـه          مرمت ،گيرد  ابنيه صورت مي  

 سـاختار در بناهـا      مفهوم واقعي و بـه منظـور حفـظ        
گـل نهـايي سـقف و         تعويض كاه . پذيرد  صورت نمي 
هـا   ترين عملي است كه در حفاظت خانه ديوارها مهم 

بـا ورود   . شـود   و اغلب توسط خود ساكنان انجام مي      
آوري جديد بسياري از كاركردها ارزش و اعتبـار           فن

بـه عنـوان مثـال      . انـد   حقيقي خـود را از دسـت داده       
 . ها اشاره كردتوان به بادگير مي

آهكـي، گـچ و       عالوه بر مالت ماسـه    : مالت •
ــروزه ماســه ســيمان، در الفــت مــالت    خــاك، و ام

 ه ـه روش ساخت آن بـشد ك يـمخصوصي استفاده م
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ـ ـل خاك صـحرا را بـا ت       ـگ: اشدـب  ر مي ـرح زي ـش   الهـاپ

 كنند و آن را در جلوي آفتاب پهـن          مخلوط و خيس مي   
كنند، روي    سپس آن را جمع مي    . دكنند تا خشك شون     مي

گذارند يك روز     مي. زنند  گذارند و آتش مي     آن چوب مي  
 محـصول را بـا گـاو   . بسوزد و دو ـ سه روز سرد شود 

 اين ماده را به عنوان مـالت . كنند تا نرم شود   آسياب مي 
) جز بـادگير  (ها    پس از تركيب با آب در ساختمان خانه       

 .ارنجي تيره استرنگ اين مالت ن. بندند به كار مي
پس از گودبرداري،   : زني  ديوار چيني و سقف     •

و روي آن   . كننـد    مي گل تسطيح   ت كاه كف آن را با مال    
ريـزي و شـفته آهكـي         م سـنگ  .  س 50به عمق حدود    

گـل همـوار      سطح اين شالوده را با مـالت كـاه        . كنند  مي
ريـزي در     چين مايل و مالت     كنند و ديوار را با سنگ       مي
 تـا   50وارها از   يدضخامت  . آورند  ال مي م با .  س 30ر  ه

بـه قطـر    ) چنـدر (تيرهاي چوبي   . م متغير است  .  س 70
م روي دو ديـوار كـار گذاشـته         . س20م در هر    . س10
چوب كرينگ مقطع بزرگتري داشت در نتيجه       (شود    مي

و روي آن بـا حـصير خرمـا         ) تـر بـود     فواصل آن بـيش   
 ير را روي حـص  . گذارند    هاي چوبي مي    يا شبكه ) گدتها(

 اك ـاين خ. كشند يـرا ريخته و غلتك مـاك صحـاز خ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بندي، در معـدود روزهـاي بـاراني بـا            عالوه بر شيب  
جذب رطوبت احتمالي گذشته از اليه بااليي جلـوي         

   روي ايـن خـاك را بـا مـالت          . گيرد  حركت آن را مي   
 سال  15 تا   10اين مالت هر    . كنند  گل مي    كاه  سانتي 5

هاي خـود   ثروتمندان داخل خانه. ه تعويض دارد نياز ب 
گـل پركـاه انـدود        با مالت گچ و فقرا بـا مـالت كـاه          

اي، بام    بايد يادآوري شود كه از لحاظ سازه      . كردند  مي
 عيفترين قسمت بنا است و از آنجـا       اين ساختمانها، ض  

كه اتصال محكمي بين تيرها و ديوار و همچنين بـين           
 ساختار پايداري نبـوده و      خود تيرها وجود ندارد، لذا    

. پــذير اســت در مقابــل نيــروي زلزلــه بــسيار آســيب
همچنين در مقابل بارندگي نيز كاهگل مقاومت كـافي        

كنـد كـه باعـث        ندارد و رطوبت به داخل بنا نفوذ مي       
 شـود   سلب آسايش ساكنين و پوسيدگي مـصالح مـي        

)78، 1929 ،Lees(.  
  

روش ساخت برخي عناصـر معمـاري در        
  الفت
گويند با  ها بركه مي  كه به آن  : انبار عمومي  آب •

  هاي محدود توسط مالكين بومي تعمير، نگهداري و مرمت:13وير شمارهاتص 35 
 1380 - 81:  تاريخ برداشت تصاوير -نگارندگان: مأخذ
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سقفي كروي از سنگ و سـاروج بـر روي گـودبرداري            
هايي به صورت تاق و قـوس       اي شكل با ورودي   استوانه

 .)423، 1381جعفر، پور(در اطراف 
پس از گودبرداري حيـاط     : انبار داخل حياط    آب •

ديوارها با بلوك سيماني و مالت ماسـه سـيمان سـاخته         
گـذاري و مـسلح       د و سقف آن را پـس از قالـب         شو  مي

  .ريزند كردن بتن مي
ها   ساخت ستون مركزي بتني، ساخت پله     : مناره •

م از خشت بـه همـراه سـاخت ديـوار           . س20به ارتفاع   
  . گيرند م مي. س150سنگي، قطر مناره را حدود 

 متـر،   1×1ساخت شالوده سنگي بـه ابعـاد        : پله •
ي چندر با طناب ها هاي مايل، اتصال چوب    نصب چوب 

ها با مالت گچي و باالخره كارهـاي          كمباد، نصب سنگ  
  .كاري  نازك
كوبنـد، روي    خاك داخل اتاق را مي    : سازي  كف •

چينند و مـالت ماسـه سـيمان و     هاي بزرگ مي آن سنگ 
كـف حيـاط را نيـز بـه         . كـشند   سپس اندود سيماني مي   

  .سازند همين روش مي
  

  گيرينتيجه
.  قابل توجه است  بسيارت  چهره طبيعي روستاي الف   

نيز بارزترين خصيـصه معمـاري       سبك معماري از لحاظ   
روستا بادگيرهـاي فـراوان آن در انـدازه هـاي مختلـف             

بناهاي روستا خيلي نزديك به هم ساخته شـده و          . است
عالوه بـر    اين روستا، . هاي آن بسيار باريك هستند      كوچه
اسـناد  و  برانگيز طبيعـي خـود، آثـار          هاي تحسين     زيبايي

  را نيز در خود جـاي داده اسـت         ي مهمي ارزشمند تاريخ 
كه در مقاله حاضر با بررسي نظامـات سـاختاري بافـت            

بـومي  هاي اصلي معماري    ويژگيموجود، به بازشناخت    
هـاي   براي باززنـده سـازي بافـت        پرداخته تا بتوان   الفت

بـر ايـن   . بومي مشابه آن از اين راهكارها بهره جـست      
 بـه صـورت     اصلي معماري الفـت   هاي  ويژگياساس  

  :گرددزير ارزيابي و ارائه مي
ها هر چند سال يك بار بـه روش هـاي           خانه −

اين به شكل اوليه خود بـاقي       سنتي مرمت شده و بنابر    
بـومي آن تـا     اند و به همين علت، سالمت بافت        مانده

اما از طرفي به همين دليـل       . حدودي حفظ شده است   
 بافــت ســنتيســاختوارهاي بــومي حــدس زدن ســن 

  .دشوار است
اهداف اصلي معماري الفت مقابله با شـرايط         −

هـاي مـذهبي    طاقت فرساي اقليمـي، و حفـظ ارزش       
  .خانواده است

 و داخلـي  روش چيدن و تركيب فضاهاي جز      −
  .كنداز يك روش و سنت پايدار پيروي مي

هـا بـا     راهروها و ارتبـاط آن     ها و تركيب اتاق  −
ركـزي و حاشـيه     ، تحت تاثير معماري نواحي م     حياط

  .كويري ايران است
هر بلوك سـاختماني يـك مجموعـه بـزرگ           −

  . كه گرد آن را كوچه فراگرفته استخانوادگي است
 روستا بر تراكم آن نيـافزوده       جمعيتافزايش   −

است بلكه موجب رشد آن به خارج از روسـتا شـده            
است و شايد يكي از داليل حفظ سالمت بافت همين   

   .نكته باشد
و فـضايي عناصـر مـساجد و        تركيب فرمـي     −

خليج تزيينات آنها تحت تاثير معماري نواحي حاشيه        
  .استفارس در ايران و كشورهاي عربي 

  .ها حياط مركزي و بادگير دارندتمام خانه −
انـد  ها، حول مساجد شكل گرفته    مراكز محله  −

 بـه مفهـوم     هاي مركز محله   ميدان با رسد به نظر مي   و
 .فاوت ماهوي داردترايج آن در معماري ايراني 
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هاي بنيـاد مـسكن در بهـسازي        با عنايت به فعاليت   
هـاي  بافت با ارزش روستاي الفت و بازشناخت ويژگي       

هـاي   راهكارهاي پيشنهادي توسـعه    آن در مقاله حاضر،   
هاي كالبدي، آتي منطقه در چارچوب سه محور پژوهش

ــژوهش ــي پ ــاي فرهنگ ــژوهش -ه ــاعي و پ ــاي اجتم ه
  : شرح ذيل قابل تبيين استيكي بهژ اكولو-محيطي
هـاي كالبـدي، اسـتفاده از       در راستاي پـژوهش    .1

نمادها و اجزاي معماري مانند بادگير و بركه در جهـت           
حفظ ارزش و ماهيت فضايي روسـتا و بهـره گيـري از             

 بـه   لالتطبيعت پهنه تپه، بركه و كاركرد آن با چاه هاي           
 . هاي بومي توصيه مي گرددمنظور احياي دانش

 فضاهاي شهري در همجواري بناهـايي       طراحي .2
با كاركرد عام المنفعه و عمـومي بـه منظـور توجـه بـه               

هاي مردم و فـضاهاي     كاركردهاي متقابل مراسم و آيين    
باز و همچنين تداوم و سهولت اجراي اين آيين ها، بـه            

اجتمـاعي مطـرح   -عنوان يك راهكار در زمينه فرهنگـي  
 .     مي باشد

ابـل سـاحل و دريـا و        با توجـه بـه ارتبـاط متق        .3
تاثيرات كالبدي ايـن ارتبـاط، طراحـي فـضاهايي ماننـد        
ساباط و سكوهاي رو به دريا با اولويت حركت پياده از           

ــشنهاد  -بعــد محيطــي ــوژيكي روســتاي الفــت پي    اكول
  .شودمي

  
  منابع

، خليج فارس، انتشارات اميركبير، تهران     ، احمد ،اقتدارى -
1364.  

دف ناشـكافته خلـيج     جزيـره قـشم صـ       على ،بلوكباشى -
  .1380، فارس، دفتر پژوهشى فرهنگى، چاپ دوم، تهران

 نقــش محــيط بــر معمــاري و ،محمدرضــا، جعفــرپــور -
المللي تاريخ معمـاري و     اولين كنگره بين  ،  شهرسازي خليج فارس  

   .1374، بم، شهرسازي ايران

 راهنماي تـصويري آيـين نامـه        ،رضامحمد،  جعفرپور -
مركـز  ) 2800آيـين نامـه     (زلزلـه   هـا در برابـر      طرح سـاختمان  

  . 1376، تحقيقات ساختمان و مسكن، تهران
 نگه داري و احيا سيستم سنتي       ،محمدرضا،  جعفرپور -

تامين آب شيرين و اجزاي آن در مناطق حاشيه خلـيج فـارس،             
  . 1381، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

يه خلـيج   ميراث معماري حاشـ    ،محمدرضا،  جعفرپور -
 ، فـصلنامه معمـاري و فرهنـگ       ،فارس در بنـادر لنگـه و گنـگ        

  .1382، 14شماره 
ــا  - ــى، محمدرض ــا و  ،ثروت ــى درياه ــاى طبيع  جغرافي

  .، تهرانسواحل، انتشارات سمت
ترين جزيره خليج     جزيره قشم، بزرگ   ،جودت، افروز  -

  .1350، 30فارس، مجله تالش، شماره 
ع راهنمــاي جــام  ،دســتيارانو زنــده دل، حــسن   -

 و ايرانگـردي سـازمان   لـد اول،  ج ،انگـ ايرانگردي اسـتان هرمز   
  .1377، جهانگردي

گـاهى در      روند تكوين نظام سكونت    ، عباس ،سعيدى -
  .1380، جزيره قشم، نشريه دانشكده علوم زمين، تهران

جغرافيـاى طبيعـى و تـاريخ سياسـى      ، على ،زاده  ملك -
  .1333، تهراننشر پنهان، خليج فارس، 

جزيــره قــشم و خلــيج فــارس،  ،نــوربخش، حــسين -
  .1369، انتشارات اميركبير، تهران

هـاى    خلـيج فـارس، دفتـر پـژوهش        ، ناصـر  ،همايون -
  .1380، فرهنگى، چاپ اول، تهران

 خليج فارس، انتشارات فرهنگ و هنر،       ، اقبال ،يغمايى -
  .1352، تهران
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