
Abstract:
The city of Boushehr with its known 

rich legacy of valuable traditional 
and native urban architecture is an 
established priceless site in architecture 
in the south of IRAN.  The old fabric of 
this distinguished city with its unique 
Characteristic in traditional architecture 
can be introduced as a climatically 
compatible fabric.

As the main concern in sustainability 
is consideration of the climate 
conditions therefore climatically 
compatible design is the closest way 
of getting the maximum condition, 
while at the same time the design 
minimizes the undesirable effects of 
the construction in that environment 
.The sustainable model of the old urban 
fabric of Boushehr is consistent with 
the principal methods that have long 
been used in local architecture in order 
to save valuable fossil energy. They 
were designed in a way that inflict the 
least damage to the priceless natural 
resources as well as the environment, 
that is the land, the green coverings of 
the earth , and water resources or other 
valuable elements in the nature. 

So we carried out enormous studies 
on recognition of environmental and 
physical characteristics of architectural 
elements in the old fabric of Boushehr. 
The reason being:

Old fabric of Boushehr from the 
point of physical characteristics and 
sustainability in viewing human 
being and its natural environment 
has a rich source of information and 
invaluable architectural solution for the 
compatibility with the hostile climate 
of the region. Therefore, recognition of 
these local architectural values is our 
objective for designing climatically 
compatible architecture in the region.

In order to identify the architectural 
elements of the region we shall examine 
the following aspects at three scales:

1-At the scale of urban fabric.
2-At the scale of architecture unit.
3-At the scale of architectural details.
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د                 ر كشور ما مطرح شد                 ه و مورد                  توجه قرار گرفته است.  چكيده: معماري پايد                 ار يكي از مباحثي است كه اخيراً 
نگاهي گذرا به معماري بومي مناطق مختلف ايران ، حكايت از شناخت خصوصيات محيطي، به خصوص اقليمي پهنه 
هاي متنوع ايران،  چاره اند                 يشي هوشمند                 انه نياكان ما براي  استفاد                 ه  هر چه بيشتر از مواهب طبيعي  و مقابله  با مشكالت  

و ناهنجاري هاي اقليمي – محيطي آن د                 ارد                 . 
 معماري بومي بوشهر، شهري كه واجد                  ارزش، هويت معماري و شهر سازي و از نقاط شاخص سواحل خليج فارس مي 
باشد                  د                 قيقاً منطبق با شرايط محيطي و اقليمي بود                 ه و د                 اراي هويت خاص منطقه خود                  مي باشد                  بنابراين شناخت اين معماري 

و راه كارهاي بومي آن زمينه ارزشمند                 ي براي استفاد                 ه از آنها  د                 ر فضاهاي جد                 يد                  ايجاد                  مي كند                  . 
اين مقاله حاصل د                 و پروژه تحقيقاتي – طراحي " الگوسازي مد                 ارس ابتد                 ايي و راهنمايي د                 ر د                 و اقليم گرم و مرطوب و 

اقليم سرد                  " و  پروژه مطالعه و طراحي " د                 انشكد                 ه معماري و شهر سازي خليج فارس د                 ر بوشهر " مي باشد                 . 
 د                 ر اين تحقيق معرفي و شناخت ارزش ها و كيفيت هاي كالبد                 ي به كار رفته د                 ر معماري بومي بوشهر با هد                 ف كاربرد                  
اين راه كارهاي اقليمي – كالبد                 ي جهت طراحي پايد                 ار د                 ر اين منطقه مطرح مي شود                 . د                 ر اين راستا نمونه هاي با ارزشي 
از معماري مسكونی بوشهر به عنوان مجموعه اي با هويت و با سابقه تاريخي طوالني د                 ر منطقه سواحل خليج فارس 
انتخاب ، معرفي و تحليل شد                 ه پس از بررسي ، مقايسه و تحليل ويژگي هاي آنها راه كارهاي  اقليمي – بومي مناسب 

جهت طراحي د                 ر اين بافت ارائه شد                 ه است. 
هاي  عرصه  تفكيك  نوع   ، شهري  بافت  و  معماري   هاي  واحد                   مقياس  د                 ر  خالي  و  پر  فضاهاي  سازماند                 هي  نوع   
خصوصي و عمومي ، توالي فضايي خاص ، توجه به شرايط اجتماعي و فرهنگي ، انطباق بر شرايط محيطي و اقليمي ، 
معماري كالبد                 ي ويژه و جالب توجهي د                 ر اين منطقه به وجود                  آورد                 ه اند                  و طي ساليان سال و با انباشت تجربيات نسل 
هاي مختلف به تكامل قابل توجهي رسيد                 ه اند                  كه امروزه به خوبي مي توان از آنها براي فضاها و نيازهاي جد                 يد                  بهره 

مند                  شد                 . 
لغاتکليدی: معماری بومی بوشهر، طراحی پايد                 ار، معماری همسازبا اقليم  

1.مقدمه:نظريه توسعه  پايد                 ار و د                 ر پی آن معماری پايد                 ار از بحث انگيزترين موضوعات معماری معاصر است. 
د                 ر واقع »معماری پايد                 ار امری فراگير بود                 ه و مانند                  گرايش های قبل به سبك معماری منجر نمی شود                  و با وجود                 ی كه 
د                 غد                 غه  اصلی آن مربوط به مسأله محيط زيست است از تمامی گرايش های پيشين كه به مسأله تقليل استفاد                 ه از مصالح 

و انرژی توجه كرد                 ه اند                  بهره می گيرد                 .
» می توان گفت طراحی پايد                 ار نوعی از معماری است كه از حد                 اكثر استعد                 اد                 های محيطی برای آسايش مصرف كنند                 گان 
سود                  می جويد                  و ابزار ها و راهكارهای هوشمند                 انه ای د                 ر اين راه به كار می گيرد                  د                 ر حالی كه شرايط نامطلوب حاصل از 
ساخت و ساز را به حد                 اقل سوق می د                 هد                 . ساختمان ها از مرحله  طراحی و نحوه استقرار می بايست به شرايط و موقعيت به 

خوبی پاسخ مساعد                  د                 هند                  د                 ر حالی كه مواجهه و مقابله با طبيعت را به حد                 اقل سوق د                 هند                 .« )احمد                 ی، 1382: 94(
لذا از نظر پايد                 اری معماری گذشته  اين د                 يار چه به واسطه  نوع نگرش به انسان و محيط و چه از بابت راهكارها، زمينه  
ارزشمند                 ی برای كاوش می باشد                 . »مبانی معماری ايران از طبيعت و نيروهای آن اخذ شد                 ه )نور، آب، باد                  و خاک( و 

قوياً متن گرا، زمين مد                 ار و جزء الينفك محيط است.« )احمد                 ی، 1382: 96(
چالشی كه طراحان بناهای جد                 يد                  با آن رو به رو هستند                  چگونگی رابطه  ساختمان و شهر با محيط طبيعی است بد                 ين 
منظور بايد                  جريان فكری اختيار شود                  »كه نه چون سنت گرايان به انكار تكنولوژی روز آمد                  و شيوه های نوين علمی 
د                 ر صنعت بپرد                 ازد                  نه چون تجد                 د                 گرايان تمامی مفاهيم معماری سنتی و گذشته فرهنگی را به باد                  انتقاد                  گيرد                  و نه چون 
گروه های ميانه رو به سوی يك معماری التقاطی گام برد                 ارد                 . بايد                  جريان فكری انتخاب گرد                 د                  كه د                 ر آن چيزی به 
د                 ليل متجد                 د                  بود                 ن و يا به سبب تعلق به معماری گذشته حايز ارزش و اهميت نمی گرد                 د                  بلكه اين د                 رستی و صالبت 
اصول طراحی است كه د                 ر كانون توجه قرار می گيرد                 .« )مهد                 وی نژاد                 ، 1382: 46-47(معماری بومی بوشهر كه از نقاط 
شاخص سواحل خليج فارس می باشد                  د                 قيقاً منطبق با شرايط محيطی و اقليمی بود                 ه و با ايجاد                  محيطی پايد                 ار و مناسب 
زند                 گی انسان بر طبق اصول و روش هايی شكل گرفته است كه نه تنها تخريب و ضايعه ای بر محيط تحميل نمی كند                  
بلكه حفظ منابع طبيعی، عد                 م آلود                 گی محيط زيست، مصرف حد                 اقل انرژی های فسيلی و هم زيستی با شرايط طبيعی و 
اقليمی از طريق تد                 ابير معماری و شهرسازی را كه از اصول اوليه معماری پايد                 ار و نوين است د                 ر د                 ستور كار خود                  د                 ارد                 . 
لذا به نظر می رسد                  تد                 اوم نگرش فوق با به كارگيری راه كارها و فن آوری های مقد                 ور معاصر بتواند                  مسير جد                 يد                 ی د                 ر 

معماری اين د                 يار باز كند                 .

شناخت الگوهاي معماری پايد                 ار
د                 ربناهای مسكونی بافت قد                 يم  بوشهر
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     د                 ر اين مقاله نخست به شرح ويژگی های اقليمی، جغرافيايی سواحل خليج فارس به عنوان بستر اصلی 
مطالعه پرد                 اخته و پس از آن معرفی فنون و شگرد                 های به كار رفته د                 ر معماری بومی بوشهر با هد                 ف كاربرد                  

اين راه كارهای اقليمی ـ كالبد                 ی جهت طراحی پايد                 ار د                 ر اين منطقه مطرح می شود                 .

2.ویژگیهایمحيطی،جغرافياییواقليمیسواحلخليجفارس
2-1. ويژگی های جغرافيايی و محيطی 

     منطقه ساحلی جنوب ايران به طول تقريبی 1480 كيلومتر د                 ر مجاورت د                 و د                 ريای عمان و خليج فارس 
قرار د                 ارد                  و تنگه هرمز د                 ر 8 كيلومتری بند                 ر عباس حد                  فاصل بين اين د                 و د                 رياست.

»مناطـق ساحــلی جنوب ايران، زمـانی به صـورت باتالق های پراكند                 ه زير آب قرار د                 اشتند                 . ولی بعد                 ها 
به واسطه  عمق كم آب و گرمای زياد                  هوا، آب های باتالق ها خشك و سرزمين های باتالقی مبد                 ل به 
سواحل و جزاير فعلی گرد                 يد                 ه است. قسمت اعظم مناطق ساحلی، خشك، باير و كم آب هستند                 . رطوبتی 
و  پراكند                 ه شد                 ه  عربستان  و سوزان  باد                 های گـرم  اثر وزش  بر  می شود                   ظاهر  نواحی  اين  د                 ر آسمان  كه 
رطوبت آن كم تر به صورت باران فرو می ريزد                 . به د                 ليل تبخير زياد                  د                 ر اين مناطق، آب های روان كم تر 

د                 يد                 ه می شود                  و رود                 خانه های آن غالباً كم آب، موقتی و شور هستند                 .« )طاهباز، 1381: 4(
2-2.  ويژگی های اقليمی سواحل خليج فارس

     »د                 ر اين مناطق معد                 ل د                 مای ساليانه 24 تا 27 د                 رجه و نوسان د                 مای ساليانه 19 تا 31 د                 رجه است. د                 ر 
تابستان، متوسط حد                 اكثر د                 ما د                 ر طی روز حد                 ود                  20 تا 26 د                 رجه و متوسط حد                 اقل د                 ما د                 ر طی شب حد                 ود                  10 تا 
16 د                 رجه است. يخبند                 ان هيچ وقت اتفاق نمی افتد                 . بارند                 گی ساليانه 100 تا 280 ميلی متر است كه به صورت 
رگبار های شد                 يد                  و غالباً طی چند                  روز د                 ر فاصله زمانی اواخر آذر تا اول فرورد                 ين فرو می ريزد                 . رطوبت نسبی 
هوا حد                 اقل 35 تا 55 د                 رصد                  و حد                 اكثر 70 تا 85 د                 رصد                  می باشد                 . زمستان ها حد                 ود                  60 د                 رصد                  و      تابستان 
ها حد                 ود                  80 د                 رصد                  مواقع روز هوا آفتابی است. از نظر آسايش اين اقليم د                 ارای تابستان های بسيار گرم و 
مرطوب و زمستان های معتد                 ل است. د                 ر اين اقليم د                 ر تمام سال، روزها به وجود                  سايه نياز است. د                 ر عين حال 7 

تا 9 ماه عالوه بر سايه، بهره گيری از وسايل سرما ساز و رطوبت گير نيز ضروری است.« )طاهباز، 1377(

3.ویژگیهایمعماریوشهرسازیبافتقدیمبوشهر
     پس از شناخت بستر مطالعه، بررسی ويژگی های كالبد                 ی بافت قد                 يم بوشهر د                 ر سه مقياس مورد                  
تجزيه و تحليل قرار گرفته است: الف- مقياس بافت شهری كه شامل فرم كالبد                 ی بافت، استخوان بند                 ی 
فضاهای همگانی و منظر شهری است . ب- مقياس معماری تك بنا كه شامل جهت، فرم و نحوه استقرار 

بنا، سيستم های غير فعال خورشيد                 ی ، سطوح سبز و نوع مصالح است. ج- مقياس جزييات معماری.

3-1. مقياس بافت شهری 
3-1-1.  فرم كالبد                 ی بافت

       قرار د                 اشتن بوشهر د                 ر اقليم گرم و مرطوب باعث شد                 ه است كه بافت قد                 يم به صورت فشرد                 ه و 
پيوسته بود                 ه و د                 ر ساختمان سازی و ايجاد                  شهر مالحظات اقليمی د                 ر نظر گرفته شود                  )تصوير 2(. تحقيقات 
جد                 يد                  نشان د                 اد                 ه است كه »ميان مفهوم شهر پايد                 ار و مفاهيم "تراكم و فشرد                 گی" روابط معنی د                 اری وجود                  
د                 ارد                  چرا كه تأمين آسايش اقليمی و صرفه جويی د                 ر مصرف انرژی به علت تقليل سطوح ابنيه و بافت 
شهری د                 ر معرض تابش خورشيد                 ی و از طريق ايجاد                  فشرد                 گی صورت می پذيرد                 .« )گلكار، 8: 47-48( 
وجود                  نسيم خنك د                 ريا و ضرورت استفاد                 ه از آن از طريق به د                 رون كشيد                 ن آن به د                 اخل بافت و همچنين 
لزوم خالی بود                 ن د                 ور تا د                 ور خانه ها تا حد                  امكان به منظور گرد                 ش باد                  د                 ر اطراف ساختمان عوامل مؤثر د                 ر 
تقسيم بافت قد                 يم بوشهر به كوچك ترين بلوک های ممكن هستند                 . برون گرايی و د                 ارا بود                 ن كم ترين 
بد                 نه  مشترک د                 ر همسايگی ها با هد                 ف بيشترين استفاد                 ه از جريان هوا، بافت شهری را به بلوک هايی مجزا 

كه هريك از يك تا چند                  واحد                  مسكونی تشكيل شد                 ه اند                 ، تفكيك كرد                 ه است )تصوير 3(.
     بلوک ها توسط كوچه هايی تنگ و باريك با محصوريت باال و جد                 اره های بلند                  اكثراً د                 و يا سه طبقه 
احاطه شد                 ه اند                  تا حد                 اكثر هواخور را د                 اشته باشند                 . از طرف د                 يگر اين نوع فرم بافت، سايه زياد                 ی برای بناها 

به خصوص معابر ايجاد                  می نمايد                  كه بسيار مطلوب است )تصوير 4(.
3-1-2. استخوان بند                 ی فضای همگانی 

     شبكه راه ها با نظمی ارگانيك و سلسله مراتبی كه متأثر از د                 ما و رطوبت محيط، جهت وزش باد                 ، 
عوارض طبيعی زمين، مالكيت و خصوصيات اجتماعی و اقتصاد                 ی است شكل گرفته است. نحوه شكل 
گيری معابر د                 ر بافت قد                 يم به نحوی است كه باد                  های غالب و مناسب )شمال و شمال غربی( د                 ر آن جريان 
يافته و تا حد                  امكان كوچه ها به سمت د                 ريا كشيد                 ه شد                 ه اند                  تا باد                  خنك د                 ريا را به د                 اخل بافت بكشانند                 . د                 ر 
بافت قد                 يم بوشهر كوچه بن بست به ند                 رت وجود                  د                 ارد                  و بلوک ها توسط كوچه ها احاطه شد                 ه اند                  تا حد                  

اكثر سطوح هواخور را د                 اشته باشند                  )تصوير 5(.
     كوچه ها با عرض كم و پيچ د                 ر پيچ با وجود                  بالكن های معلق، فضاهای الزم همراه با كوران هوا و 

شرايط مناسب جهت گذران د                 ر فصول گرم را فراهم می آورند                  )تصوير 6(.
عرض كوچه ها به تبعيت از عوامل اقليمی د                 ارای محصوريت بااليی است و د                 ر انتها به ميد                 انچه هايی ختم 
می شوند                 . پر و خالی بافت مذكور باعث اختالف فشار هوا د                 ر فضاها شد                 ه و جريان هوا را تسهيل می نمايد                 . 

     محصوريت، سلسله مراتب، حريم ها و عرصه های اجتماعی د                 ر واحد                  های همسايگی رعايت شد                 ه 
است كه د                 ر نهايت به پايد                 اری اجتماعی شهر های ساحلی كمك به سزايی كرد                 ه است.

تصوير 1: موقعيت شهر بوشهر د                ر سواحل خليج فارس

تصوير 2. بافت قد               يم بوشهر)محله كوتی(

با  ها  همسايگي  د              ر  مشترک  بد              نه  ترين  كم  بود              ن  د              ارا   :3 تصوير 
هاي  بلوک  به  را  شهر  بافت  هوا ،  جريان  از  استفاد              ه  بيشترين  هد              ف 
مجزاي كوچك كه هر كد              ام از يك تا چند               واحد               مسكوني تشكيل 

شد              ه اند               تقسيم مي كند              .

تصوير 4: بافت متراكم و به هم فشرد            ه شهری با بلوک های مجزا
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3-1-3. منظر شهری
واسطه  به  د                 ارند                   يكد                 يگر  با  كه  هايی  تفاوت  وجود                   با  محد                 ود                 ه  اين  مختلف  بناهای       
اقليم خاص و مصالح مورد                  استفاد                 ه و همچنين فرهنگ خاص معماری، تصويری هماهنگ و 
يكد                 ست و بسيار زيبا را د                 ر معرض نمايش قرار می د                 هند                 . سيمای بافت نمايشگر يكپارچگی 
د                 ر تراكم واحد                 های مسكونی، ارتفاع ساختمان ها و مصالح به كار برد                 ه شد                 ه د                 ر نما و معماری 

است. )تصوير 7(
     اند                 ود                  سفيد                  مايل به خاكستری كه همه ساختمان های قد                 يمی را پوشاند                 ه به شهر سيمايی 
خاص بخشيد                 ه به طوری كه آن را از ساير شهرهای ايران متمايز می گرد                 اند                 . رنگ روشن د                 ر 

نمای بيرون ساختمان و بافت ناهموار آن از نظر اقليمی بسيار مناسب است.
     از د                 يگر عناصری كه د                 ر سيمای بافت خود                 نمايی می كند                  د                 ست اند                 ازهای واقع د                 ر پشت 
بام خانه هاست كه تركيبی از چوب و فلز د                 ر بين ستون های سنگی است و آخرين مرحله 

ساختمان را با پر و خالی كرد                 ن سطح كاماًل سبك نمود                 ه است.
3-2.  مقياس معماری تك بنا

3-2-1. جهت بنا 
 همان گونه كه عنوان شد                  مشكل اصلی اقليم گرم و مرطوب، گرمای توأم با رطوبت زياد                  
از  بايد                  د                 ر مواقع گرم  امكان  تا حد                   بنابراين  برقراری جريان هواست.  بهترين راه حل  است. 

د                 ريافت گرما پرهيز نمود                 ه و از كوران هوا استفاد                 ه نمود                 . 
        باد                  يكی از عناصر آب و هوايی مهم د                 ر منطقه است و د                 ر تعيين موقعيت عناصر شهری 
و جهت گيری مناسب مسكن نقش مؤثری را ايفا می كند                 .  باد                  نه تنها د                 ر زند                 گی مرد                 م بلكه د                 ر 
بافت شهری نيز تأثير د                 اشته است به گونه ای كه جهت گيری تمام خانه های سنتی به سمت باد                  

غالب مطلوب می باشد                  تا بتوانند                  حد                  اكثر جريان هوا را د                 ريافت كنند                  )تصوير 8و9(.
3-2-2.  فرم و نحوه استقرار بنا

     ايجاد                  سايه و برقراری جريان هوا د                 ر د                 اخل ساختمان از مهم ترين عوامل مؤثر د                 ر طراحی 
و ساخت معماری د                 ر اين منطقه محسوب می گرد                 د                 . وجود                  حياط مركزی، يك اليه بود                 ن فضا 

ها و همجواری با فضای باز بيرونی، امكان گرد                 ش هوا را د                 اخل ساختمان فراهم می سازد                 . 

بافت باعث اختالف فشار شد            ه و جريان هوا را  : فضاهای پر و خالی  تصوير 5 
تسهيل می كند            .

تصوير 6 :كوچه های مرتفع با محصوريت باال و سايه د           ار با بد           نه های پر باز شو اين امكان را فراهم 
كرد           ه اند            كه نسيم د           ريا و باد            تا عمق خانه ها جريان د           اشته باشد           .

تصوير 7 : منظر شهری - ميد          ان كوتی.

 

(2 ریوصت یتوک هلحم   . رهشوب میدق تفاب)

تصوير 9: پالن خانه طبيب - حركت باد          د         ر فضاهای د         اخلی

تصوير 8 : پالن خانه مهربان - حركت باد         د        ر فضاهای د        اخلی
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از طرف د                 يگر حجم نزد                 يك به مكعب، محصوريت زياد                  حياط مركزی، ايوان های بزرگ و عميق با سقف های بلند                  و جد                 اره های چوبی د                 ر معماری قد                 يم بوشهر باعث 
به حد                 اقل رساند                 ن سطوح افقی و سقف شد                 ه، از جذب زياد                  حرارت از طريق تابش خورشيد                  جلوگيری می كند                  )تصوير 10(.

     باال بود                 ن سطح آب های زيرزمينی و اهميت كوران، احد                 اث فضاهای اصلی زند                 گی د                 ر باالتر از سطح زمين را ضروری می سازد                 . به همين علت زند                 گی به طبقات باالی 
همكف انتقال يافته و فضاهای طبقات اول و د                 وم با تراس ها و بام های مسطح برای فصول گرم و شب ها مورد                  استفاد                 ه قرار می گيرند                  )تصوير 11(.

3-2-3. سطوح سبز
     حوض و باغچه به شكل ويژه د                 ر حياط خانه های اقليم گرم و مرطوب حضور ند                 ارند                 . چرا كه رطوبت هوا بسيار باالست. بنابراين آب و گياه نقش چند                 انی د                 ر خنك 
كرد                 ن هوا با استفاد                 ه از خاصيت برود                 ت تبخيری ند                 ارد                  ولی اين سطوح سبز به د                 ليل كاهش بازتاب اشعه خورشيد                 ، مانع باال رفتن بيشتر د                 مای هوای محيط می گرد                 ند                 . از طرف 
د                 يگر وجود                  د                 رختان پر برگ و سايه كمك شايانی به كاهش سطوح آفتابگير د                 ر حياط و د                 يوارهای مجاور آنها می كند                 .  )تصوير 12( به همين د                 ليل است كه د                 رختان كهور، 

گل ابريشم و كنار د                 ر اين اقليم رشد                  كرد                 ه و د                 ر فضای باز برای ايجاد                  سايه استفاد                 ه می شوند                  )تصوير 13(. 

3-2-4. به كارگيری سيستم های غير فعال  )passive(با استفاد                 ه از عناصر معماری
 الف. حياط مركزی: وجود                  حياط مركزی د                 ر قلب بنا به گونه ای است كه باعث استفاد                 ه بهتر از كوران هوا شد                 ه و امكان يك اليه بود                 ن فضاهای بنا را تحقق پذير می كند                 . د                 ر هر فضا با باز 

كرد                 ن پنجره های رو به حياط از يك طرف و پنجره های رو به كوچه از طرف د                 يگر تهويه عرضی صورت گرفته و از شد                 ت گرما و رطوبت كاسته می شود                  )تصوير 15(. 
     از طرف د                 يگر قرارگيری پی د                 ر پی فضاهای پر و خالی با تناسبات مختلف امكان ايجاد                  نسيم را با استفاد                 ه از خاصيت سايه و آفتاب مهيا می نمايد                  و محصوريت زياد                  

حياط مركزی باعث می شود                  كه اين فضای باز مانند                  هواكش برای فضاهای د                 اخلی عمل كرد                 ه و باعث خروج هوای گرم شود                 . )تصوير 14(

تصوير 11 : فرم و نحوه استقرار بنا - خانه ملوانتصوير 10 : فرم و نحوه استقرار بنا - خانه مهربان

تصوير 13 : تك د       رخت د       ر ميد       ان كوتیتصوير 12 : حياط خانه طبيب

تصوير14: مقطعی از حياط مركزی- محصوريت زياد       باعث ايجاد       سايه و بر قراری كوران 
هوا می شود      .

تصوير 15: حياط مركزی د     ر مجموعه خانه نجفی بوشهر
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بنا بود                 ه و د                 ارای  بيرونی  بالكن نواری متصل به جد                 اره  بازی است كه به صورت  نيمه  ب. شناشير: فضای 
حفاظ و سقف چوبی است كه از يك طرف د                 ر جلوی فضای بسته قرار گرفته و فضای بسته پشت خود                  را از 
تابش مستقيم آفتاب محافظت می كند                  و از طرف د                 يگر به د                 ليل سايه ای كه روی سطوح خارجی بنا ايجاد                      
می كنند                  موجب كاهش د                 مای اين جد                 اره می شود                 . استفاد                 ه از مصالح چوبی با ظرفيت حرارتی كم و سبك د                 ر 

بد                 نه اين فضای نيمه باز نيز، امكان جذب گرمای تابش خورشيد                  را به حد                 اقل می رساند                  )تصوير 16و17(.
ج. تارمی: فضايی است غير محصور و مسقف كه د                 ر طبقات د                 ر نظر گرفته می شود                  و د                 ور تا د                 ور آن با كركره های چوبی 
و آفتابگير حصيری پوشيد                 ه شد                 ه است. تارمی فضای نيمه باز مستقلی است كه د                 ر معرض كوران د                 ايم هوا بود                 ه و خنك تر از 

ساير قسمت های بنا می باشد                  عالوه بر آنكه باعث ورود                  باد                  مطلوب به د                 اخل فضاهای بنا نيز  می گرد                 د                  )تصاوير 18و19(.
د                 . فضای تك اليه: اتاق هايی كه از يك سو به حياط و از سوی د                 يگر به كوچه يا فضای باز د                 يد                  د                 ارند                  د                 ارای 
بازشوهايی د                 ر هر د                 و جبهه هستند                  تا امكان بهره مند                 ی كامل از كوران هوا را د                 اشته باشند                 . چرا كه » به لحاظ 
اهميت برقراری كوران هوا، هر فضا بايد                  د                 ارای د                 ريچه ای برای ورود                  هوا د                 ر منطقه فشار و د                 ريچه ای برای 
خروج آن د                 ر منطقه مكش باشد                 . بد                 ين ترتيب بهتر است هر فضا از د                 و جبهه با هوای آزاد                  د                 ر ارتباط باشد                  كه 

طبعاً يك اليه بود                 ن ساختمان را موجب می گرد                 د                 .« )مولر، 1382: 237(
ه. پشت بام: افزايش ارتفاع بنا و استفاد                 ه از پشت بام به عنوان آخرين سطح بنا، امكان استفاد                 ه حد                 اكثر از كوران 
هوا را فراهم می سازد                 . »د                 ر نزد                 يكی سواحل د                 رياها د                 ر طی روز كه آفتاب می تابد                 ، سطح زمين سريع تر از د                 ريا 
گرم می شود                  و د                 ر نتيجه هوای مجاور زمين صعود                  كرد                 ه و جای آن را نسيم خنكی از سطح د                 ريا پر می كند                 . د                 ر 
شب هنگام سطح زمين گرمای روز را سريع تر از د                 ست می د                 هد                  و آب د                 ريا گرم تر از زمين می باشد                  لذا هوای 
گرم از سطح د                 ريا صعود                  می كند                  و جريان مخالف روز از روی زمين به سمت د                 ريا جريان پيد                 ا می كند                 . اين باد                  
ماليم تا چند                  كيلومتری ساحل محسوس می باشد                  و چون جهت آن مشخص است می توان از آن جهت تهويه 
ساختمان و محوطه اطراف آن استفاد                 ه نمود                 .« )قباد                 يان، 1378: 5( به همين علت د                 ر اين منطقه سقف خانه ها عموماً 
صاف بود                 ه و برای  فعاليت های شبانه و خواب مورد                  استفاد                 ه قرار می گيرد                 )تصوير 21(. پشت بام د                 ارای جان پناه 

بلند                  و مشبك است تا ضمن حفظ محرميت مانع كوران هوا نشود                  )تصوير 20(.

 و. استفاد                 ه از مصالح با ظرفيت حرارتی كم: » د                 ر مناطق گرم و مرطوب، استفاد                 ه از مصالحی كه د                 ارای جرم 
حرارتی كم هستند                  و حرارت را د                 ر خود                  ذخيره نمی كنند                  بهتر است زيرا از لحاظ اقليمی، مشكل اساسی گرمای 
بيش از حد                  است و ذخيره نمود                 ن حرارت روز برای شب صحيح نمی باشد                 .« به همين د                 ليل چوب بهترين نوع 
مصالح د                 ر اين مناطق است زيرا چوب حرارت را به كند                 ی انتقال می د                 هد                  و حرارت كسب شد                 ه د                 ر طی روز بر 
روی سطح چوب باقی می ماند                  و با ورزش نسيم نسبتاً خنك د                 ر شب، چوب حرارت خود                  را از د                 ست می د                 هد                 .« 

)قباد                 يان، 1378: 76( د                 ر نتيجه از چوب د                 ر بام، د                 ر و پنجره استفاد                 ه می شود                  )تصاوير 22و23(. 

تصوير 16: شناشير - فضای نيمه باز د    ر جد    اره خارجی

تصوير 17 : شناشير - خانه آذين بوشهر

تصوير 18 : تارمی - فضای نيمه باز مستقل د   ر كنج

تصوير19 : تارمی - فضای نيمه باز مستقل
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تصوير 21: پشت بام ها د  ر بافت قد  يم بوشهر
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3-2-5. بازيافت و استفاد                 ه از مصالح بوم آورد                 
  بازيافت و استفاد                 ه از مصالح بوم آورد                  را نيز می توان از د                 يگر سنت های معماری و شهرسازی سواحل 
خليج فارس د                 انست. د                 ر توليد                  مواد                  و مصالح ساختمانی نه تنها به محيط طبيعی آسيبی وارد                  نمی شود                  بلكه 
تأمين مصالح تا حد                  ممكن از منابع بومی است و بوم آورد                  تلقی می شود                 . »د                 ر بند                 ر بوشهر سنگ های 
مرجانی و رسوبی د                 ريا مصالح عمد                 ه د                 يوارهای ابنيه سنتی را تشكيل می د                 هد                  زيرا كه د                 ر چند                  متری عمق 
زمين اليه های وسيعی از اين سنگ ها وجود                  د                 ارد                   لذا به آسانی می توان به سنگ های رسوبی د                 سترسی 

پيد                 ا كرد                  و به عنوان مصالح ساختمانی از آن استفاد                 ه نمود                 .« )قباد                 يان، 1378: 82( )تصاوير 24و25(
مصالح به كار رفته د                 ر ساختمان های قد                 يمی بافت كهن بوشهر از سنگ محلی )تسك(، گچ محلی 
)آهك(، چوب )از نوع چند                 ل(، تخته، حصير، چد                 ن، شيشه و مالت شل تشكيل شد                 ه است.اين مصالح با 
توجه به مسائلی چون سهولت د                 ستيابی به معاد                 ن، انطباق و سازگاری با شرايط اقليمی و آب و هوايی و 

ارتباط د                 اشتن با مناطق صاد                 ر كنند                 ه چوب بود                 ه است.
از آنجا كه د                 ر معماری سنتی ايران از مصالح بومی استفاد                 ه می شود                 ، اين مصالح قابل بازيافت بود                 ه و به 

عبارت د                 يگر تجد                 يد                  پذير می باشد                  و اين د                 ر پايد                 اری معماری بومی ايران بسيار تأثير گذار است.
3-3. مقياس جزييات معماری

 توجه به جزييات معماری د                 ر بوشهر بسيارجالب توجه است بد                 ين صورت كه عالوه بر زيبايی بسياری 
از مشكالت اقليمی و فرهنگی توسط اين جزييات حل شد                 ه است:

. كركره های چوبی:  جهت و ميزان ورود                  هوا به د                 اخل فضا را تعيين می كنند                  )تصوير 26(.
. سايبان های چوبی:جلوی ورود                  آفتاب به پنجره های قد                 ی پشت خود                  و نيز د                 يد                  به د                 اخل را می گيرد          .
. روزن:باالی ورود                 ی خانه تعبيه شد ه ود                 ر تهويه وتأمين روشنايی پشت ورود                 ی نقش د                 ارد             )تصوير 27(

. چد                 ن: د                 ر حفاظ پنجره ها، شناشير ها، د                 ست اند                 ازها و يراق آالت به كار می رفته است. د                 ر موارد                 ی 
چون د                 رب منازل، فلز هم كاربری ضروری د                 اشته مانند                  د                 ستگيره و د                 ركوب و هم جنبه تزيينی د                 اشته مثل 
گل ميخ ها. كاربرد                  اين فلز د                 قيقاً به علت مقابله با سولفات های موجود                  د                 ر آب و هواست چرا كه د                 وران  

استهالک چد                 ن بيشتر از فلزات د                 يگر بود                 ه است.
4.نتيجهگيری

. معماری بوشهر د                 ر سواحل خليج فارس د                 قيقاً منطبق با شرايط محيطی و اقليمی شكل گرفته و د                 ارای 
هويت خاص منطقه خود                  می باشد                  و اين معماری د                 ر مقياس خرد                  و كالن چه از نظر كالبد                 ی و چه از نظر 
انسان و محيط و همچنين راهكارهای معماری زمينه ارزشمند                 ی برای  به  به واسطه نوع نگرش  پايد                 اری 
استفاد                 ه می باشد                 . د                 ر واقع معماری بومی د                 ر سازگاری با اقليم سخت آن منطقه به راهكارهای بسيار مناسبی 

رسيد                 ه است كه شناخت آنها راهگشای رسيد                 ن به الگوهای مناسبی د                 ر فضاهای معماری جد                 يد                  است.
پذير، رشد                   تجد                 يد                   و  پاک  انرژی های  و  فسيلی  غير  از سوخت های  استفاد                 ه  د                 ليل  به  بومی  بناهای   .
ارگانيك و طراحی همساز با سايت و اقليم د                 ر راستای احترام به محيط زيست، صرفه جويی و حفظ انرژی 
د                 ر ساخت و نگهد                 اری، استفاد                 ه از مصالح طبيعی بوم آورد                  )مانند                  سنگ ها مرجانی، چوب، خاک و ...( 
توجه به انرژی الزم برای نگهد                 اری و تنظيم شرايط محيطی با طراحی مناسب فضای پر و خالی د                 ر مقياس 
خرد                  و كالن، جهت گيری د                 رست ساختمان ها و استفاد                 ه از سيستم های غير فعال )passive( پايد                 ار بود                 ه 

و به عنوان الگويی مناسب برای معماری امروز ما مطرح می باشند                 .
از اهميت خاصی برخورد                 ار  نياز های روحی و جسمی ساكنان د                 ر معماری بومی بوشهر  . »برآورد                 ن 
است بنابراين معماری سنتی د                 ر نهايت با د                 ر نظر گرفتن كليه عوامل اقليمی، فرهنگی، اجتماعی، توجه به 
رابطه انسان و محيط و مقياس انسانی شكل گرفته كه باعث ايجاد                  حس تعلق به محيط طبيعی، عالقه مند                 ی 

به محيط زند                 گی و حفظ محيط زيست توسط ساكنين می گرد                 د                 .« )غفاری، 1381: 45(
. ساختمان های سنتی بناهايی پويا به حساب می آيند                 ، چرا كه نياز های خود                  را نسبت به آب و انرژی 
د                 ر سايت خود                  تأمين می كنند                  و نه تنها با سايت و اقليم خود                  سازگارند                  بلكه خود                  را د                 ر تغييرات محيط 
سهيم می د                 انند                 ، بد                 ون آلود                 گی كار می كنند                  و هيچ نوع ضايعاتی را كه برای نوع د                 يگری از فرآيند                 های 

ساختمانی مضر باشد                  يا به طور مستقيم د                 ر محيط زيست قابل مصرف نباشد                  توليد                  نمی سازند                 .
. »د                 ر معماری بومی تمام اصول معماری پايد                 ار د                 ر يك پروسه كامل كه منجر به ساخته شد                 ن محيط 
از كل  يابد                 .« )سفاليی، 1382: 153(د                 ر كل نگری، هر جزيی بخشی  زيست سالم  می شود                  تجسم می 
بند                 ی شهرها تا  بند                 ی و بلوک  با آن به سر می برد                 . از شبكه  بزرگ تر است و د                 ر تعامل و تعاد                 لی پويا 
واحد                  های ساختمانی، از شكل و اند                 ازه قطعات زمين تا فنون ساخت و ساز، همگی د                 ر كلی يكپارچه قابل 

تعريف بود                 ه و پيوستگی و وحد                 ت مجموعه را ايجاد                  می كنند                 . 
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