ﺑﻨﺪر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻨﮓ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان و در ﺟﻮار ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺎ ﻣﻌامری ﺟﺬاب و
ﺳﻨﺘﯽ و وﺟﻮد ﺑﺎدﮔﯿﺮﻫﺎی ﻓﺮاوان .ﺑﻨﺪر ﮐﻨﮓ دارای اﻗﻠﯿﻤﯽ ﮔﺮموﻣﺮﻃﻮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
اﻗﻠﯿﻤﯽ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ رﻃﻮﺑﺖ و ﮔﺮﻣﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ زﯾﺎد از ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﻓﺮم و ﺟﻬﺘﮕﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎی اﯾﻦ
اﻗﻠﯿﻢ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی درونﮔﺮا و ﻧﯿﻤﻪ درونﮔﺮا ﺑﺎ ﺑﺎدﮔﯿﺮ و آباﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻓﺮاوان از
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺑﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوژه ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﮐﻮﮐﻤﭗ ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ درون ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ .از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ اﮐﻮﮐﻤﭗ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮﻣﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
زﻣﯿﻨﻪﮔﺮا ﺑﻮدن در ﻃﺮاﺣﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ و اﻗﻠﯿﻢ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮم و
ﺟﻬﺘﮕﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﮐرث اﻧﺮژیﻫﺎی ﭘﺴﯿﻮ ﻣﻮﺟﻮد و اﺗﻼف ﺣﺪاﻗﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوژه ،ﻃﺮاﺣﯽ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۲۰۰ﻧﻔﺮ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺮﺑﻨﺎی  ۶۰۰۰ﻣﱰ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﺮوژه اﺳﺖ.

ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ و اﯾﺪهﻫﺎی ﻃﺮح

• استفاده از دو زون متفاوت در طراحی :یکی در خشکی و دیگری ساحل و بر روی آب
• طراحی سه تیپ یونیت اسکان برای جمعیتهای متفاوت از مراجعین
• استفاده از فرم آیرودینامیک در حجم برای عبور بهرت جریان هوا از جدارهی بنا
• اقتباس از فرم بادگیرشکل در جبههی جنوبی حجم به جهت عبور و خروج هوا از سمت
ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷامل و اﯾﺠﺎد ﭼﺮﺧﻪی  Ventilationﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮوج ﻫﻮای ﮔﺮم
• قرار گرفنت یونیتها بر روی ارتفاع و فاصله از سطح زمین برای عبور جریان هوا و از بین
رﻓنت رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻒ
• استفاده از سقفهای حصیری ساخته شده از نی موجود در منطقه جهت چگالش کمرت و
ﻋﺒﻮر ﺑﻬﱰ ﻫﻮا از ﺗﯿﻐﻪﻫﺎی ﺳﻘﻒ
• فرم شیبدار سقف برای ایجاد زاویهی کمرت با تابش خورشید
• جدارهی بنا از بنت مسلح سبک و متخلخل
• استفاده از سازهی چادری در ضلع شاملی بنا و ایجاد سایه و محور ورودی به داخل فضای
اﺳﮑﺎن ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻓﺮم درﺧﺘﺎن ﻧﺨﻞ
• کاشت نخل و بوتههای گل کاغذی که پوشش گیاهی مرسوم در تاریخ بندر کنگ بودهاند
• استفاده از شیب سقف و سازهی چادری به عنوان کلکتور آبی و ذخیرهی آب باران برای
ﻣﴫف درون ﺳﺎﯾﺖ
• ایجاد فواصل معین بین یونیتهای اسکان برای عبور بهرت جریان هوا و اقتباس از شهرسازی
ﺳﻨﺘﯽ و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺑﻨﺪر ﮐﻨﮓ
• ایجاد فضاهای اجتامع جمعی از سازهی چادری در زون اقامتی و ایجاد تعامالت بیشرت به
ﺧﺼﻮص در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ
• طراحی مسیر پیادهروی در سایت با عبور از کنار بُرکههای قدیمی موجود و طرح
ﺗﻮﻗﻔﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﻫﻢﺻﺪا ﺑﺎ ﻓﺮم ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی اﺳﮑﺎن

ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺳﺨﺎﺋﯽ
ﺗﻘﺪﯾﺮﺷﺪﮔﺎن
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