
معماری٫طراحی داخلی٫چیدمان 
در بوم گردی

عباس جندقی



مــعماری بــومــی : بــرگــرفــته از الــگوهــاي فــرهــنگي و نــمايــانــگر آداب ورســوم، روحــيه، احــساســات، 
انــديــشه و عــقيده، ذوق و ســليقه و هــنر جــامــعه محــلی اســت.ایــن عــناصــر بــایــد در آن مــشخص و 

نمایان باشد.

مـزاج خـاک : مـزاج خـاک گـرم و خـشک اسـت و در جـایـی کـه هـوا گـرم و خـشک اسـت(مـناطق کـویـری) 
بنای ساختمان ها با همان مزاج هم خوانی دارد.







پالن 
خانه های 

 سنتی ومدرن



اولین هایی که توریست می بیند در  
شهر و کشور شما چیست ؟ 

معماری ایرانی 

بناهای تاریخی 
(شما بنای سنتی دارید) 



فقط یک موضوع در معماری ایرانی

ارتباط معماری و خنکی



مالحضات اقلیمی : 
۱- رنگ روشن مصالح 

۲- استفاده از مصالح بومی 
۳- سایبان در ظلع جنوبی 



۴- فرو رفتگی پنجره ها 
۵- تفاوت میزان نور گیر پنجره ها 

۶- پله خانه باز و سایه دار 
۷- استفاده از نور جنوبی برای اتاق ها 

۸- حوض برای رطوبت و خنکی هوا 
۹- کف پوش آجری برای انعکاس کمتر



اثر باد شکن در دیواره های کوتاه در کناره  خانه ها و باغ های ایرانی

در ختان برگ ریز : برای ممانعت از نفوذ گرمای خورشد در تابستان و نفوذ  و بازتاب نور خورشید در زمستان



اصول سرمایش ایستا در عناصر معماری سنتی ایران 
(۱)



اصول سرمایش ایستا در عناصر معماری سنتی ایران 
(۲)



اصول سرمایش ایستا در عناصر معماری سنتی ایران 
(۳)



اصول سرمایش ایستا در عناصر معماری سنتی ایران 
(۴)



اصول سرمایش ایستا در عناصر معماری سنتی ایران 
(۵)



نمونه معماری مدرن با المان های سنتی و بومی : هتل نمکی معدن پتاس خور



برای ساخت یک نمونه معتبر معماری ایرانی 

باد گیر



نمونه های فراوان در شهر بادگیر ها و هر جایی از ایران



وزش باد 
درجه حرات 

سنگینی هوا 
خنکی حوض 
خاک گرفتن 

زلزله 
جهت باد 
یک طرفه 

و…



خالقیت در معماری و طراحی داخلی و چیدمان

تو هم با خالقیت از خط خارج شو…



خار خانه : 
خار و خشت و آب

۱- هزینه کم کنید 
۲- ساده بسازید 

۳- ذوق داشته باشید 
۴- ایرانی باشد





تفاوت این دو چیست؟ 
اثر گذاری در حد توان در هنر



با هزینه کم از کجا ایده بگیرم ؟



تقلید از فرهنگ بومی خود  
مصالح 

رنگ 
ساختار 

ابزار تزیینی 
و…





ویالهای کویری سانتافه امریکا 







کاهگل مصنوعی : 
۱- انعطاف پذیری 
۲- سرعت در اجرا 

۳- بی بو بودن 
۴- چسبندگی باال 

۵- دوستدار محیط زیست 
۶- تنوع در رنگ 

۷- سهولت در اجرا 
۸- خشک شدن سریع 

۹- قیمت مناسب



اتاق زوج سپید

اتاق مدرن

نکته : 
 توریست به دنبال آرامش است. 

آرامش در سادگی است. 
سادگی و یکدستی و 
 تک رنگی زیباست. 

اینقدر شلوغی ایجاد نکنید.



نان و تنور



جایگاه اجاق در بوم گردی جهان



اجاق گلی اتاق



خالقیت در ساخت



خطای نایلون 
اینجا رستوران نیست !

رخت ایرانی 
پارچه و رنگ و مدل 

حوض ایرانی 
رنگ و طرح و اندازه



گرمایش 
با هزار 
روش





شبیه به هم نباشید !





گوچه مسیر خانه ات برای توست  
و مهم در جذب توریست پس تعمیرش کن 

راهنمای مسیر پیچیده خانه بومی



گل بازی کن 
در فصل 
بیکاری



جسارت تغییر داشته باش با هر آنچه داری



در ساختار معماری منطقه خلل وارد نکنید !!!



می دانی آنچه باید بومی و ایرانی شود در خانه تو چیست ؟ 
رخت خواب 1.
دروازه 2.
حوض 3.
باغچه 4.
مجسمه 5.
کوزه 6.
اتاق 7.
کرسی 8.
پشتی 9.

دیوار 10.

رنگ 11.

لباس خدمتکار 12.

پشت بام 13.

سرویس بهداشتی 14.

ظروف غذا 15.

آشپزخانه 16.

نور پردازی 17.

.18…



رخت و تخت خودت رو بساز



نور پردازی : 
رنگ واقعی خاک 
کم و زیاد رنگ 
حجم نور کم 
تنوع رنگ 

نقطه های کور 
در چشم نباشد



نیروی کار ارزان و  
غیر متخصص در طرح های بومی



سایه انداز متغییر بسازید 
فضای حیاط و پشت بام



توریست نمیتواند در کویر ایران آفتاب بگیرد ! 
در خانه محلی باید بتواند  

کف نیم متر ریگ باشد 
سایه بان عشایری بزن 

حائل پارچه محلی بذار 
و…



فضای باز برند توست ! 
گل٫سنگ٫کاشی٫راه٫جو٫سبزه٫…



نقشه توریستی تو : 
۱- جاذبه های منطقه باشد 

۲- پکیج های که میتوانی بدهی باشد 
۳- مسیرهای مختص لیدر محلی تو باشد 
۴- یادگاری بنویسید تا توریست نگه دارد 

۵- به چند زبان میتواند باشد 
۶- دست ساز باشد توسط مردم محلی و 

 حتی میتوانید با مداد روی یک کاغذ کاهی 
 بکشید  ویا به کودکان محل آموزش دهید  

نقشه را نقاشی کنند… 



جوی آب و حوض آب



برند تو چیست؟ 
هتل قنات 

نشریه هتل 
تبلیغ 

بقیه ندارند 
سرمایه گذاری



سادگی در طراحی و چیدمان داخلی و خارجی



اول 
پلن 
خود 
را 
با 

جزییات 
رسم 
کنید 

و 
سپس 
اجرا



مصالح ارزان رو از دست نده 

سنک کف رودخانه



راه سنگ فرش



کرسی برای اتاق پذیرایی یا رستوران یا حتی اتاق میهمان



فضای دور همی آتش مدرن و سنتی



این ره انتها ندارد…

abbasjandaghi@gmail.com 
 شبکه های اجتماعی

Abbasjandaghi

mailto:abbasjandaghi@gmail.com

