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بافت هاي خانهها درو دالیل وجودي آندهندهعناصر شکلبررسی
بوشهرتاریخی

2سیده مرضیه طبائیان،1*اعظم هدایت

.زاد اسالمی واحد خوراسگان، اصفهان، ایراندانشگاه آ،ارشد معماريکارشناسآموخته دانش-1
ه آزاد اسالمی واحد هرندمدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان و عضو هیات علمی دانشگا-2

)31/02/1392: ، تاریخ پذیرش نهائی07/05/1391: تاریخ دریافت مقاله(

چکیده

هــاي فرهنگــی، محیطــی، اجتمــاعی، تــاریخی و     ثیر خاســتگاهأفضــاهاي زیســتی در هــر منطقــه، تحــت تــ     
کــه آیــدمــیخانــه بوجــود تردیــد اولــین خــاطرات و تجــارب انســان در بــی.گرفتــه اســتسیاســی آن منطقــه شــکل 

عــدم توجــه بــه انســان، نحــوه کــار، . جامعــه داردبینــیجهــانو در نتیجــههــر انســانبینــی نقــش مــوثري در جهــان
ــدگی ــی،   تجــارب هــا و، خواســتهشــیوه زن ــه معمــاري واردات بحــران او در طراحــی مســکن امــروز و روي آوردن ب

ــر       ــات، س ــتن حی ــین رف ــکونی، ازب ــدگی مس ــت زن ــدن کیفی ــایین آم ــکن، پ ــدگیمس ــق و  زن ــس تعل ــرك، ح ، تح
ــت ــهراهوی ــته هب ــراه داش ــتم ــه  . اس ــه ب ــن مقال ــیای ــل    بررس ــهر و عوام ــنتی بوش ــکن س ــده مس ــکل دهن ــر ش عناص

، فرهنگــی، بوشـهر ماننـد سـایر منـاطق ایـران، همسـاز بـا شـرایط محیطـی         سـنتی مسـکن  . پـردازد مـی هـا آنوجـودي 
و گیــريهــا و اصــول شــکلگــیت ویژهــدف پــژوهش حاضــر، شــناخ. گرفتــه اســتاجتمــاعی و اقتصــادي شــکل

دریافـت صـحیح   عـالوه بـر  باشـد تـا   مـی کارآمـد آن اسـتخراج عناصـر  وبوشـهر خانـه سـنتی  دریفضـای هـاي گونه
هـاي ایـن عناصـر    بخشـی از ویژگـی  در محـدوده مـورد مطالعـه بتوانـد    یافتـه مسـکن سـنتی   مفـاهیم و اصـول سـازمان   

تحلیلــی -ق در ایــن پــژوهش ترکیبــی از روش توصــیفیروش انجــام تحقیــ.هــا را ثبــت کنــدو دالیــل وجــودي آن
ــنا     ــابع اس ــه من ــا مطالع ــه ب ــت ک ــاریخی اس ــیري ت ــهر،   و روش تفس ــاریخی بوش ــت ت ــور در باف ــا  دي، حض ــحبت ب ص

ــه اســت   ــا اســاتید معمــاري صــورت گرفت ــایج حاصــل از ایــن پــژوهش، مشخصــات  .ســاکنان بافــت و مصــاحبه ب نت
ــایی  ــالیتی و معن ــدي، فع ــهکالب ــایی مگون ــاي فض ــف ه ــهختل ــهر د خان ــنتی بوش ــاي س ــداوله ــب ج ــاویرر قال و ، تص

در نهایـت بـر مبنـاي نتـایج بدسـت آمـده بتـوان زمینـه را بـراي ارائـه راهکارهـاي طراحـی             تـا دهـد ها نشان مـی نقشه
.هاي انسانی فراهم کردمسکن امروز متناسب با نیازهاي جدید و بر اساس ارزش

.هاي فضاییگونه، بوشهر، معماري بومیمسکن، بافت تاریخی : هاواژهکلید

گرایـی در  نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد با موضوع طراحی مجتمع مسکونی بـا رویکـرد بـوم   این مقاله برگرفته از پایان*
.باشدبافت تاریخی بوشهر می

Email:Hdayat.ah63@yahoo.com
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مقدمه
ــاختمان از  1محــیط زیســت و در مــتن آن مســکن و س

بدیع و همیشگی انسان در هـر  هاي ابداعات و دست ساخته
و تمــدن بــوده و هنــوز از تــازگی، شــگرفی،     2فرهنــگ

ــت     ــوردار اس ــاد برخ ــام ابع ــدگی در تم ــت و پیچی مطلوبی
-ترین نمونـه زیباو تریناصیل.)1390:14عبدالحسینی، (

هـا هسـتند کـه در ارتبـاط بـا      خانـه هاي معماري بومی،
هاي آورد، شیوهبومهوایی محل، مصالحشرایط آب و 

و فرهنـگ هـر منطقـه    سـنت زنـدگی، سـبک ساخت،
ــه  ــکل گرفت ــدش ــوزن، (ان ــول .)2007:1816س محص

- معماري گذشته در کنار هماهنگی با شـرایط محیطـی  بـه   
اربران و بیـان کننـده هویـت جامعـه     دنیال حفظ آسایش کـ 

امـروز  يهـا طراحی سـاختمان تقلیديفرآیندهايامابوده، 
فرهنگــی، خــاطرات ،هــویتیهــايارزشبــدون توجــه بــه

بحــرانســاکنان، فــردي و جمعــی و شــیوه زنــدگی اصــیل 
ــت ــههوی ــايدر خان ــره ــت معاص ـته اس ــراه داشـ ــه هم را ب

ــا لــی،در یــک بررســی ک.)2011:511، 3آلــیاحمــد( ب
هاي سنتی، طراحی نهتوجه به اینکه ساختار کالبدي خا

اي در خدمت منافع انسان و محـیط زیسـت   هوشمندانه
واحدهاي بومی در هـر زمـان و   اینسازندگانو اند داشته
ـتانه  ایجاد رابطهاند تا از طریق کردهتالش میمکان اي دوس

ــاري بــین محــیط  ــرم معم ــگ و ف ــت، فرهن ــاهاي زیس فض
ـیاگو (سـوق دهنـد  در جهت انسانی شـدن  را زندگی  ،4بس

از اصول طراحی این بناها بعنـوان  توان می.)146: 1999
پایـدار نـام بــرد  زیســت محیطـی طراحـی هـاي سیسـتم 

خانـه  بطور خـاص که)2011:610باران و همکاران، (
اي برخـوردار بـوده اسـت    یگـاه ویـژه  در تمدن ایران  از جا

در شــهرهاي هــاي تــاریخیهخانــ.)، الــف1387حــائري،(
هـاي  را در زمانهاشیوه زندگی و تفکر انسانقدیمی ایران،

هـا  خانـه ایـن کالبـد . گذارنـد مختلف بـه منصـه ظهـور مـی    
کـه در ایـن دوره از   گان ما بـوده  میراثی ارزشمند از گذشته

اگر به این میـراث گرانبهـا   . ما رسیده استتاریخی به دست 
خودمـان و شـهرمان را از دسـت    ارج ننهیم در واقع هویـت  

ـیچ خـاطره     . ایمداده آنچنان که دیگـر نخـواهیم توانسـت ه

گـان  و براي آینـده جمعی را در فضا متراکم کردهفردي و
ـنتی در بافـت تـاریخی بوشـهر    خانه.به ارث گذاریم هاي س

از تالش انسان براي ایجاد فضاي زنـدگی بـا   اي موفقنمونه
معنـوي در میـان شــرایط   ایجـاد حـداکثر آسـایش مـادي و     

هـا بـه   توجهی به ایـن خانـه  امروزه بی. استسخت5اقلیمی
ـیم بـه زودي      حدي زیاد شده که اگر کمی دیگـر تعلـل کن

هـا در پـس   هاي فرهنگی، هویتی و معمـاري آن تمام ارزش
.اصالت معاصر مدفون خواهد گشـت ساخت و سازهاي بی

توانـد  میهاي این خانهو الگوهاهاویژگیثبتتالش براي 
راهـی بـراي  ،حفاظتی، احیاء و مرمـت در کنار راهکارهاي

هـا در اثـر   از فراموشـی آن ایـن الگوهـا و جلـوگیري   حفظ
.شودتخریب 

تـاثیر مثبـت   هدف از هر پژوهش تاریخی:هدف پژوهش
و اســـتفاده از تجـــارب تـــاریخیهـــاي شـــناخت آمـــوزه

کـر ایـن   امـا ذ ،گذشتگان براي امروز و فرداي جامعه است
ل تقلیـد از  بررسی بناهاي بومی بدنبانکته ضروري است که
اسـاس بلکه بـر ؛شرایط زمان نیستگذشته و نادیده گرفتن 

بناهـاي  ،ها و مصالح جدیدها، تکنیکاستفاده از تکنولوژي
متناســب بــا شــرایط محیطــی و انســانی شــکل بایــدمعاصــر
وهش هدف از انجام این پـژ .)1811: 2007سوزن، (گیرند

تـا از  اسـت بافت قدیم بوشـهر  درمطالعه فضاهاي مسکونی 
اصــول بررســی دقیــق و دریافــت صــحیح مفــاهیم، طریــق 
هـا را ثبـت کـرده    آن، دهنده مسکن سنتی را شناختهسازمان

. بتوانیم از فراموشی این اصول جلوگیري کنیمو

پژوهشسوابق
،شـهرهاي امـروز دنیـا   توسعه مناطق تـاریخی  رونددر

و بـر  "6گرایینـو "ن ، تحت عنوااین مناطقرویهریب بیتخ
ـین المللـی معمـاري      اساس مفـاهیم و نظریـه   هـاي کنگـره ب

احـداث  تخریـب محـالت قـدیم و   بـا . اتفـاق افتـاد  7مدرن
سـازي  وحدت و همشکلی نظام خانـه هاي جدید،ساختمان

. شــهرهاي تــاریخی، از هــم گســیختدر بافــت ارگانیــک 
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هاي بافت تاریخی بوشهرها در خانهآن
ي مدرن مـورد سـوال قـرار گرفـت،     که معمار1960دهه از

ـبت بـه منـاطق تـاریخی و         نوعی توجـه و نگـرش مثبـت نس
- بـرداري مجـدد از خانـه   گرایش به حفاظت، مرمت و بهره

در همین دهه معمار ایتالیـایی بـه نـام    . هاي قدیمی آغاز شد
، عناصـــر و 9در کتـــاب معمـــاري شـــهر"8آلدوروســـی"

عـالوه  . درا مطـرح کـر  بافت تـاریخی شـهرها   هاي ژگیوی
هـاي  نگارش و چاپ صدها کتـاب و مقالـه در دهـه   ،بر این
هــاي اخیــر معمــاري و ، راه را بــراي جنــبش1970و 1960

ـنتی و تـاریخی،   شهرسازي با تاکید بر ارزش همـوار  هاي س
نخســتین کوتـاه سـخن آنکـه   ). 54: 1377اعتصـام،  (کـرد 

ـته   و توجـه بـه واحـدهاي مسـکونی     آثار بازگشت بـه گذش
:توان در عناوین زیر خالصه کردیرا مسنتی

المللــی ســاختمان بــا عنــوان برگــزاري نمایشــگاه بــین
1957بخش درونی شهر، مکانی براي زنـدگی در سـال   

ــرلین ــا 10در ب اســتخراج الگــو از معمــاري و :هــدف3ب
مرمـت شـهر   ، شهرسازي گذشـته بـراي طراحـی جدیـد    

.)57همان، (بازسازي شهر ویران شده، دیدهآسیب
ــوري ــرت ونت ــاب در11راب ــاد در "کت ــدگی و تض پیچی

نمادهـا  بردنبر لزوم بکار 1960ۀدر اوایل ده"12معماري

در و خانـه مـا  کیـد  أدر طراحی بناهـاي جدیـد ت  هاو نشانه
هـاي سـنتی   با اسـتفاده از الگوهـاي موجـود خانـه    راخود

.طراحی کردمنطقه
عتخانه، فرهنگ، طبی"کتاب محمدرضا حائري در"،

توانـد  در  هاي گذشته میمعتقد است مطالعه معماري خانه
مسیر دسـتیابی بـه  الگوهـاي معمـاري خانـه هـاي  امـروز        

.ایران  استفاده شود
  آشـنایی بـا معمـاري    "غالمحسین معماریـان در کتـاب

ــران ــه، مســکونی ای ،"درونگــرا و برونگــرا13شناســیگون
- دسـته هاي سنتی ایران را  براساس اقلـیم و فرهنـگ  خانه

.کرده استبندي 

روش پژوهش
روش بـراي رسـیدن بـه نتیجـه     در این پژوهش از دو 

تحلیلی کـه در مرحلـه   -روش توصیفی.گردیداستفاده 
اي، بررسی تجـارب دیگـران   اول مطالعه منابع کتابخانه

بندي اطالعات اسنادي، در مرحله بعـد حضـور   و دسته
تفسـیري  اسـتفاده از روش : 2در محدوده مورد مطالعه 

.تاریخی و مصاحبه با ساکنان اصیل

هاو نحوه گردآوري دادهروش تحقیق -1نمودار 

نگارندگان: منبع
تعاریف مفاهیم

مفهـوم خانـه در   اًظـاهر :مفهوم خانه و سـکونت 
اما با کمـی تاّمـل  ؛بودهوبیش مشابه ها کمهمه سرزمین

شخصــی ازادراكگونــاگونیوتنــوعو بــا توجــه بــه 
گونـه  ایـن هـا، ها و ارزشخواسته، نیازها، ه زندگیشیو

هــاياز محــیطمــردم ارزیــابیشــود کــهاســتنباط مــی
تعـــاریف ، 1در جـــدول .اســـتمســـکونی متفـــاوت 

است که در زمینـۀ ی ارائه شده پردازاننظریهازمختلف
هايپژوهشهاگیري آنخانه و اصول شکلمعماري
. اندکردهتعدد منتشرر قالب کتب و مقاالت مدخود را 
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معمـاري بـومی کـه گـاهی     :18مفهوم معمـاري بـومی  
ــت    ــده اس ــده ش ــار نامی ــدون معم ــاري ب ــاترین ،معم پرمعن

محصول دست انسان است که در گـذر از جـایی بـه جـاي     
دیگر، متناسب بـا شـرایط محیطـی و فرهنـگ مردمـان هـر       

هـا  متفـاوت شـده و در هـر منطقـه متناسـب بـا ارزش      مکان
بحث معماري بومی تحت عناوینی ماننـد  . ظاهر گشته است

- معماري خودجوش، مردمی، روستایی، عامیانه، سنتی، بـی 
: 1365فالمکـی،  (شـود   مطرح مـی ...  ف، بدیهه ساز و تکل
15.(

اي از بندر بوشـهر کـه   محدوده:بافت تاریخی بوشهر
ین بخــش بوشــهر قــرار گرفتــه و تــاریخ  تــردر شــمالی

ایـن  . گـردد ت آن بـه دوره نادرشـاه افشـار برمـی    سـاخ 
هـاي ارزشـمند معمـاري بـومی ایـران      محدوده از بافت

است که در تطابق کامل با اقلیم این منطقه، فرهنـگ و  
.استشکل گرفتهشیوه زندگی مردمان آن

گیري بنا در معماري ایـران  شکل: 19هاي فضاییگونه
ان و زمـ ه به صورت منفرد و چه به صورت مجتمع همچ

وي فضاي بـاز، بسـته و   مکان براساس ترکیب سه الگهم
).117: 1388حائري، (استباز صورت گرفتهنیمه

بدنه تحقیق
تلفیـق  : هاي سنتیفضاهاي اصلی زندگی در خانه

در معمــاري بــاز، نیمــه بــاز و بســتهســه گونــه فضــایی
ان، با خصوصـیات اقلیمـی آن   مسکونی اکثر مناطق ایر

ناحیه هماهنگ شده و نقش مهمی در زندگی خـانواده  
بخش عمده این پژوهش به دالیـل وجـود   .کندمیایفا

بـه  هـاي سـنتی بوشـهر،   هاي فضـایی در خانـه  این گونه
اختصـاص  هـا ندهنـده آ ها و عناصر شکلبیان ویژگی

ونـه  ها و نمتعریف این گونهدارد؛ از این رو الزم است
ارائـه  2ایران در قالب جـدول هاي سنتیها در خانهآن

.گردد

هاي مختلف تعارف خانه از دیدگاه-1جدول 
منبعتعریفنظریه پرداز

141، 1389، ١۵شولتزآدمی پیش از افکنده شدن به جهان در گهواره خانه نهاده شده است١۴بچالر

هاي خارج و پدیدهخانه پوششی است که در تطابق با برخی شرایط، رابطه صحیحی را با محیط ١۶لوکوربوزیه
. بایستی یک فرد یا یک خانواده زندگی کنددر خانه می. سازدزیستی انسان برقرار می

45، 1354لوکوربوزیه، 

62، 1388حائري، خانه ایرانی دنیاي فرد ایرانی استحائري

ر از یک مفهوم مادي خانه نهادي است در راستاي یک رشته مقاصد پیچیده و عملکرد آن به چیزي بیشت17راپاپورت 
.بوده است

81، 1388راپاپورت، 

نگارندگان:  آوريجمع

هاي سنتی ایران  هاي فضایی خانهگونه-2جدول 
هاي سنتینمونه فضا در خانهتعریفگونه فضایی

حیاط، صفه، شارمی، مهتابی و بامفضاهاي بدون سقف که کف و جداره دارندباز
سردر ورودي، ایوان، حوضخانه و هشتیبسته فضاییحد فاصل فضاهاي باز و نیمه باز

زیرزمین و انواع اتاقهمنشینی سه عنصر سقف، دیوار، کف و تمام اجزاي آنها از قبیل در، پنجره و روزن بسته
نگارندگان: منبع
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هاي بافت تاریخی بوشهرها در خانهآن

:بافت تاریخی بوشهرمعماري و شهرسازيمعرفی
بندر بوشهر در جنوب ایران و در حاشیه شمالی خلـیج  

گرفتـه  الضـالع قرار ارس به شکل یک مثلث مختلـف ف
دریـا و از یـک طـرف بـه     ،سه طرف ایـن بنـدر  . است

ها تاریخچه بوشهر به زمان ایالمی. خشکی متصل است
ــل از   در حــدود هــزاره دوم و بخشــی از هــزاره اول قب

ه گردد که در بخش جنوبی بوشهر امـروز بـ  میالد برمی
). 140: 1375مصطفوي، . (نام ریشهر قرار دارد

ساختار معمـاري ارزشـمندي از دوره   ،بوشهر قدیم
بـه دلیـل   کـه  اسـت افشاریه در سـواحل خلـیج فـارس   

فـرد آن در سـاختار شـهري و    بـه هاي منحصـر ویژگی
هـاي اروپـایی   استقرار کنسـولگري معماري و همچنین
معمـاري و شهرسـازي   ،نظر تـاریخی در دوره قاجار از 

ترین قسـمت  بافت در شمالیاین .استبسیار ارزشمند 
ه هر، بـه طـرز زیبـایی بـر سـاحل نشسـت      شبه جزیره بوش

.)1نقشه(است 

).گاننگارند: منبع(محدوده مورد مطالعهنمایش-1نقشه 

فــوق العــاده هــاي بافــت قــدیم بوشــهر واجــد ویژگــی
هـاي بلنـد،   هاي باریـک، سـاختمان  کوچه: معماري از قبیل

هـاي خوانـا و روشـن،    آمده در گذرها، فرمیشپهايبالکن
. اسـت گیـري واحـدهاي مسـکونی بـه طـرف دریـا      جهـت 

ـنا    ــابه و شـ ــوهاي مش ــرار بازش ــا، تک ــگ بناه ــاع هماهن ارتف
ــدر،  20شــیرهاي ــه ســفید نماهــاي بن ســبک چــوبی در زمین

ـیمایی   کـرده سیماي بی نظیر این شهر ایرانی را خلق انـد، س
ـتی و   که با برونگرایی اقلیمی و درون گرایی فرهنگـی و زیس

در اثر تبادل فرهنگی با مللی که با آنها در ارتباط بوده حـال  
: 1384کولیونـد، (آفریقایی نیز یافته است–و هوایی هندي

گـر نقـاط ایـران بـه     هاي شهري که در دیطراحی بدنه. )59
افـت بوشـهر بـه زیبـاترین و     در ب،شـود ندرت مشـاهده مـی  

ـیم    ترین شکل خود درکاربردي 21،معمـاري همسـاز بـا اقل

بافـت قـدیم   در واقـع .نمایان شده اسـت فرهنگ و مذهب
اي واسط بین این دو گونـه معمـاري   توان حلقهمیا بوشهر ر
هـاي  بـا انـدکی پرسـه در کوچـه    هاي شـهري بدنه.دانست

رجســته بافــت نظیــر باریــک و بلنــد بافــت بوشــهر عناصــر ب
اي،هـاي کرکـره  یبانساها، آمدگیپیشها،شناشیرها، ایوان

هـاي  ، شیشـه هـا، معجرهـا  هاللـی تکرار بازشـوهاي مشـابه،   
.)2تصــویر(کننــدافســونگرایانه خودنمــایی مــی...ورنگــی 

شـهروند  معمـار و بر نگاه برونگرایانهتمام عوامل گفته شده
منظــور ســازگاري بــا هایــن بافــت بــ.داردبوشــهري تاکیــد 

ــی  ــی، فرهنگ ــرایط اقلیم ــادي،  ش ــی و اقتص ــی، امنیت ، سیاس
جدولدرکه هاي بی نظري را به نمایش گذاشتهویژگی

.)1تصویر(شودارائه می3
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سیماي بافت تاریخی بوشهر -3جدول 
تاثیرعلت پیدایشویژگی

هاي ایجاد تقاطع، تنیدهو بهمایجاد یک شبکه منفصلجداره ها،تنفس امکانهاي هواخور نیاز شدید به داشتن بدنههاخرد شدن بلوك
بیشمار

جدایی محل زندگی از زمین بخاطر رطوبت باال، جذب حداکثر باد در ارتفاعاقلیمی، اقتصاديبناها مرتفع
اشغال سطح معابرکاهش ، افزایش کوران هوا، ایجاد سایه در معابر، نیاز به ایجاد حداکثر سایه و کوران هوااقلیممعابر تنگ و دیوارهاي مجاور بلند

ایجاد سایه در ساعات مختلف فضاهاي شهري عامل اقلیمی، نیاز به حداکثر سایهتراکم و پیچیدگی
جذب حداقل اشعه خورشید،عامل اقلیمیرنگ سفید بناها

تنوع، خوانایی، شخصیت بخشی به بافتهویتی- فرهنگیتکرار ریتم در کل نظم هندسی،
- ي چوبی و پیشهاوجود بازشوها و بالکن

در معابرهاآمدگی
حس حضور دیگران و دید به معابر براي عابر و ، امکان حرکت هوا بین داخل و خارج بناهاعامل اقلیمی، عامل سیاسی و امنیتی

و سرزندگی در ایجاد حیات، نظیرایجاد برونگرایی و خلق سیماي شهري بی، پیشگیري از جرم
معابر

نگارندگان: منبع

)میراث فرهنگی بوشهرآرشیو تصویري:منبع(بافت تاریخی بوشهر هاي خانه-1تصویر

بررسی دقیق :بوشهرتاریخیمعرفی مسکن بافت 
بر خالف ظاهر یکدست وهماهنگ در بوشهرمسکن بومی

ـیوه   هـاي  هـاي سـاخت و گونـه   آن حاوي عناصر، اجـزا، ش
هـا بـه   آنجانبـه مطالعه همـه واستمتنوع و پیچیده فضایی

در محـدوده ایـن مقالـه    تشریح و تفصیل بسیار نیاز دارد که 
هـاي به معرفـی اجمـالی خانـه   تنهادر اینجا. گیردجاي نمی

.پردازیمبافت تاریخی بوشهر می
ـته بـر سـاحل درخشـان     در این ناحیه داغ و سوزان نشس

ـیج فــارس،  جســم و جــان مــاوایی بـراي آســایش خانــهخل
ــدهنشــانســاکنان و  ــان  جردهن ــدگی در می ــان واقعــی زن ی

هـایی  خانـه . و نور شدید خورشید بوده اسـت ،گرماشرجی

با رنگ روشن که بسته به وسعت مـالی صـاحبخانه از یـک    
درونگرایـی فرهنـگ معمـاري    . انـد تا سه طبقه ارتفاع داشته

بــا شــرایط محیطــی و هــا نیــز متناســبایــران در ایــن خانــه
قشـی پررنـگ   نکهکندجلوه می22زيبصورت حیاط مرک

ســاکنان ایفــا کــرده و بعنــوان ریــه  23در آســایش حرارتــی
ایجــاد کــوران هــوا .شــودتنفســی ســاختمان محســوب مــی

هـاي درونـی و بیرونـی در    بازشـوها در جـداره  تعبیهتوسط
.تقلیــل شــرجی و گرمــاي شــدید هــوا نقــش اساســی دارد 

زندگی در خانه بوشهري در سه فضاي اصلی یعنـی فضـاي   
و بسته جریـان داردکـه هرکـدام از ایـن فضـاها      باز، نیمه باز

ـین کننـده   ـته و    نقش مهم و تعی اي در زنـدگی سـاکنان داش
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هاي بافت تاریخی بوشهرها در خانهآن

معمـار بوشـهري در   . همـراه دارنـد  بهاي عملکردهاي متنوع
کنار رعایت سلسله مراتب درونگرایی، بـه جـاي پـرداختن    

اي از صرف به این مفهوم، به تلفیق هنرمندانـه، زیبـا و یگانـه   
ـیده و مفهـوم   اقلیمـی و برونگراییفرهنگیدرونگرایی رس

.زندگی را در بعد دیگري نیز جست وجو کرده است
گیـري مسـکن در بافـت    عوامل موثر بر شکل

مسکن فضایی است چنـد سـاحتی و در   : تاریخی بوشهر
راپـاپورت، (گیـرد نتیجه ترکیب عوامـل متعـدد شـکل مـی    

شــهر بافــت تــاریخی بودرخانــهگیــري شـکل .)1388:28

تحت تاثیر عوامل متعـدد داخلـی از قبیـل عوامـل اقلیمـی و      
شکل گرفتـه اسـت  ...ی واقتصادي، امنیت،محیطی، فرهنگی

- هـا و کمپـانی  عالوه بر آن حضور کنسولگري.)4جدول (
ـترده بـا کشـورهاي     ،هاي خارجی و مختلـف تجـارت گس

یخی رمعمــاري بافــت تــاهمســایگی بــا کشــورهاي عربــی
اسـت قـرار داده ارجی نیـز ر عوامـل خـ  ثیأتحت ترابوشهر

.)5جدول(

عوامل داخلی موثر در شکل گیري مسکن  بافت تاریخی بوشهر -4جدول 
ویژگی هاي معماريعوامل فرعیعوامل اصلی 

نور شدید خورشیدخصوصیات اقلیمی

رطوبت باال

گرماي شدید

گذر به ارتفاع تا حدود نسبت عرض(حیاط مرکزي کوچک، کوچه هاي باریک پر سایه 
ه رسد، رنگ روشن بنا، کشیدگی پنجره ها بصورت عمودي، ، تعبینیز می10به 1

.هاي چوبیبندتابشوایوان هاشناشیرها، 
جدایی بنا از زمین، قرار دادن فضاهاي اصلی در طبقات باال، ، پنجره هاي دو طرف بنا 

ساجچوبگ هاي متخلخل دریایی،جهت استفاده از کوران بیشتر، استفاده از سن
جهت گیري نسب به دریا براي جذب بادهاي ساحلی تا اعماق ساختمان، طراحی ایوان 

هاي عریض، استفاده از پشت بام در شب هاي گرم تابستان

اعتقاداتتاثیرات فرهنگی
مراتب سلسلهرعایت 
جلوگیري و دسترسی

از دید نامحرم

جود پنجره در همکف، طراحی جانپناه مانع حیاط مرکزي، عدم وگیريشکل
ها، خانهدیدهاي مزاحم، طراحی هشتی و داالن دسترسی به حیاط در تعدادي از

.ايههاي کرکراستفاده از پرده

شیوه 
زندگی

شب نشینی
مراسمات خاص

از مهمانپذیرایی

استفاده از ایوان، و پشت بام
کردند تا فضا یکپارچه و بزرگ باز میها را هنگام مراسمات درهاي بین اتاق

شود 
.دري3طراحی پنج دري، 

شغل اقتصادي
ساکنان

طبقه، چند حیاط، جزییات بیشتر، موقعیت قرارگیري بهتر4و 3هاي خانهتاجر
جزییات کمترطبقه، کوچک،2تا 1هاي خانهماهیگیر

اف ساختمان، عدم قرارگیري بازشو بزرگ به غیر از ورودي در بلند ساختن دیوار اطرحضور و تهاجم بیگانگانامنیت
همکف
گاننگارند: منبع

عوامل خارجی موثر در شکل گیري مسکن بافت تاریخی بوشهر -5جدول 
ویژگی هاي معماريعوامل موثرعوامل اصلی شکل گیري 

سیاست
هاي ها و کنسولگريحضور کمپانی

خارجی
شناشیر : پرتغال

بکار گیري چوب ساج و صنوبر بعنوان یکی از مصالح اصلی: شرقیهند 
)تیر(استفاده از چوب چندل در سازه بنا : افریقا

اي هاي نیم دایره، تزیینات کنگرهتاقحضور تجار بوشهر در کشورهاي عربی همسایگی با کشورهاي عربی
.باشدز افریقا که از مصالح اصلی میوارد کردن چوب چندل اارتباط تجاري با هند،  آفریقاتجارت

گاننگارند: منبع
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در :فضاهاي اصلی زندگی در خانه سنتی بوشـهر 
بررسی معمـاري بـومی بنـدر بوشـهر تلفیـق سـه گونـه        

باز و بسته بر غنـاي فضـاهاي مسـکونی    فضایی باز، نیمه
هاي منطقی به نیازهاي فرهنگی، اقلیمـی  افزوده و پاسخ

ت حضـور  به مـوازا .نان داده استو شیوه زندگی ساک
، دیگـر جـایی   عریف شده سه گونه فضایی بیان شـده ت

ازمان فضـایی خانـه بـاقی    براي فضاهاي رها شده در س
.)6جدول(ماندنمی

فضاهاي شاخص در مسکن بافت تاریخی بوشهر-6جدول 
توضیحاتاجزاءکاربريفضا گونه فضایی

حیاطفضاهاي باز

ویه دو طرفه براي فضاهاي بسته بین امکان ته
گذر و حیاط

استفاده در ساعات مختلف روز بخاطر وجود سایه
خلق طبیعتی کوچک در حیاط

استفاده براي مراسمات
نشستن

هاي اطراف جداره
پلهراه

باغچه
درختان برگ ریز

انبار زیر گاهی آب
.گیردحیاط قرار می

نزدیک (فضایی با نظم هندسی، چهارگوش 
، سرگشوده ابعاد حیاط تابع اندازه )به مربع

ها و زمین و متناسب تعداد و نوع اتاق
مساحت زیر بناي خانه متغیر است

حوض و باغچه به شکل ویژه خود در خانه 
بوشهر حضور ندارد،مصالح کف سنگی، 

آجري، سیمانی
دیوارنشینیبراي خواب و شبمهتابی

کف
رو به حیاط سه طرف دیوار دارد و طرف چهارم

است، بدون سقف 

استفاده در شب براي خوابپشت بام
شب نشینی در تابستان

ایجاد فضایی امن از نگاه بیگانه و عدم ممانعت از پناهجان
جریان هوا

ناماتاقی کوچک به
سرپله 

محل نگهداري رختخواب

هاي اعیان وجود دارددرخانهدستشویی

فضاهاي نیمه 
وروديازب

ارتباط درون و بیرون
حفاظت از نفوذ بیگانه 

رابط بصري و ادراکی درون و بیرون
معیاري براي تشخیص هویت معماري و 

اجتماعی هر بنا
عمومی و هاي عمومی، نیمهتفکیک عرصه

خصوصی
تقویت هویت و خوانایی خانه

ترین قسمت نماي خارجی ایجاد سایه، مزینسردر
بخش پایینی چارچوب در، جداکننده داخل و نهآستا

هاي معابر و بیرون، جلوگیري از ورود هرز آب
گذر خاکروبه

کنترل ارتباط میان فضاي درون و بیرون، از جنس در
چوب

روزن
باالي ورودي، بصورت نیم دایره یا 
چهارگوش، تهویه و تامین نور فضاي پشت 

ي زیبایی ورودي، حفاظت توسط شبکه فلز
یکی صداي بم، یکی (از جنس فلز، دو کوبه کوبه و حلقه

)صداي زیر
دو حلقه فلزي روي در، یک میله فلزي که قفل

گیردها روي در قرار میدرون حلقه

جلوگیري از دید مستقیم به حیاط، تصفیه نورهشتی
کنندهمحلی براي گفتگوي مختصر مراجعه

هاي بوشهر فاقد هشتی ،ابعاد خانهاکثریتسکوهاي نشستن
کوچک و چهارگوشه، تقویت کوران هوا 

طارمه
همان ایوان و صفه  مناطق دیگر ایران،)2تصویر (

فصلی، ارتباط دهنده فضاهاموقتنشیمن
سه طرف دیوار

سقف
از یک طرف باز

مسقف یا بدون سقف
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هاي بافت تاریخی بوشهرها در خانهآن

شهرفضاهاي شاخص در مسکن بافت تاریخی بو-6ادامه جدول 
توضیحاتاجزاءکاربريفضا گونه فضایی

فضاهاي نیمه 
شناشیرباز

)3تصویر( 

ها و تصفیه نور، امکان ایجاد سایه روي بازشوها، بدنه
بهره بردن از تهویه دوطرفه ، استفاده بعنوان راهرو ارتباط 

ها، ایجاد امتداد دید از اتاق به دهنده و دسترسی به اتاق
ن و بالعکسداخل حیاط و آسما

کف
بدنه

سقف
تزیینات

قرارگیري در نماي بیرون و داخل بنا ، بیرون بنا در 
یک یا دو جهت و داخل حیاط در یک تا چهار 

دو گونه مسقف یا بدون . شودجهت تعبیه می
سقف وجود دارد، پوشش شیبدار، مصالح 

اياي یا نردهچوبی، جانپناه کرکره

پلکان
کف پلهدسترسی به طبقاط باال

ارتفاع پله
شکل در گوشه ساختمان قرار دارد و معموالّ به

، در )سانتی متر30تا 25بین ( پیچ، ارتفاع پله زیاد
هاي بین حیاط و طبقه اول یک سري ارتفاع پله

هایی جهت تامین نور و هوا براي فضاي روزن
.شودزیر پله تعبیه می

فضاهاي بسته

انبارآب
مشکالت تامین آب ( یدنیتامین آب آشام

)بدلیل کمبود بارندگی و شوري آب زیرزمینی
پله 5تا 3(راه پله دسترسی

)بیشتر نبوده
هاي همکف یا در کف در یکی از اتاق

حیاط

اتاق

مرکز اصلی سکونت، پذیرایی،    پنج دري
)فضاي عمومی(

در 
گلجام
پنجره
طاقچه
کمد

سی فضایی محصور و مسقف با نظم هند
و متکی به حیاط

از یک ضلع به نور، آب، هوا و گیاه 
درون حیاط وابسته است 

.نامندخانه را پستو نیز میصندوق
کاري و گچبري، با در و آیینهاتاق: ارسی

پنجره مشبک و شیشه رنگی 

- چهاردري، سه
دري

محل زندگی و خواب 
)فضاي نیمه خصوصی(

ل محل نگهداري وسایخانهصندوق
اضافی

اتاقک کوچک روي بام، پشتک

پذیرایی از مهمانارسی

تهیه غذاآشپزخانه
نگارندگان: منبع

)نگارندگان: منبع(شناشیر در نماي بیرونی - 3تصویر )نگارندگان:  منبع(فضاي نیمه باز طارمه - 2تصویر 
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هـاي  در خانهو تعریف کننده فضااجزاء کالبدي
اجـزاء کالبـدي هـر فضـا شـامل کـف،       : سنتی بوشهر

بـراي ادراك یـک فضـا توسـط     . تاسجداره و سقف 
کــف، (کــاربر، قابــل تشــخیص بــودن یکــی از اجــزاء 

-ام از گونـه دهـر کـ  .باشدالزامی می)جداره  یا سقف
هاي فضایی بر اساس وجود یا عدم وجود ایـن عناصـر   

بـا  فضـاهاي بـاز   هاي سـنتی، در خانه. شوندتعریف می

ز بـا یابد، فضاهاي نیمهتعریف کف و جداره وجود می
ادراك کف، سقف و تعریف خاصی از جداره قابل با 

تشخیص است و فضاهاي بسـته هـر سـه عنصـر کـف،      
-مـی سقف و جداره را بطور کامل در معرض نمـایش 

ــه 7جــدول . گــذارد هــاي اجــزاء تشــکیل دهنــده گون
دهنده عناصر شاخص شکل8و جدول مختلف فضایی

.کندهاي سنتی بوشهر معرفی میاتهرا در خاین اجزاء

اجزاء تعریف کننده  فضا در مسکن بافت تاریخی بوشهر-7جدول 
توضیحاتهاي فضاییگونهاجزاء اصلی

کف
حوض، باغچه، بقیه کف فضاهاي باز اجرچینی ، خاك کوبیده، سنگ فضاهاي باز

ختالف ارتفاع با فضاهاي باز و بسته، آجرچینی  و روي آن حصیر یا زیراندازافضاهاي نیمه باز
هاي چوبی، فرش، گلیم، جاجیم و زیر انداز روي سطح هاي اعیانی کف پوشپوششی از گچ و در خانهفضاهاي بسته

آجرچینی شده

دیوار

فضاهاي 
باز

حیاط

بازشوهاي انباري کمی پایینتراز سطح حیاط، دیوارهاي با رنگ روشن:  همکف
هاي بین بازشوهاي متعددي، ردیف ستونپناه چوبی یا فلزها با جانپنجره: اول
هاي طبقه پایینشناشیرها و ایوانها یا تکرار بازشوها و ردیف ستونجانپناه: دوم
هاي متنوع رو به حیاطپناهجان: بام

پناه چوبی یا فلزي رو به حیاط از سمت چهارمها از سه طرف و جاندیوار و بازشو اتاقمهتابی
هایی به منظور استفاده از باد از یک سو و حفظ حریم ساکنان از سوي دیگرپناه با طراحی متنوع و روزنهجانبام

فضاهاي 
نیمه باز

یک طرف گذر، دو طرف جانبی سکوي نشستن، طرف چهارم درب ورودي و روزنه باالي آنسردر ورودي
ن، طرف چهارم رو به حیاط باز استیک طرف درب ورودي، دو طرف جانب دیوار یا سکوي نشستهشتی

هاي مناطق گرم و مرطوب  که اغلب در امتداد سقف طراحی در اطراف ساختمانفضاي نیمه باز : ایوانایوان و شناشیر
)2563، 2010زانگ، ( شد 

پناه چوبی یا فلزيها، جوانب دیگر جانبازشو متعدد و ردیف ستون( دو یا سه طرف دیوار اتاق
پناه چوبی یا فلزيسه طرف دیگر جان) هابازشو متعدد و ردیف ستون( یک طرف دیوار اتاق: شناشیر

فضاهاي 
بسته

هاي متعددبازشوها و ردیف ستوناتاق
سه طرف دیوار با نوگیرهاي کوچک و طرف چهارم دیوار با بازشو به حیاطآشپزخانه

ار طرف دیوار در چه. یک طرف به حیاط بازشو داردانبار
آسمانفضاهاي بازسقف

هاي باال یا پوشش چوبیکف اتاقفضاهاي نیمه باز
اندودسقف با تیرهاي چوبی و روي گلفضاهاي بسته

نگارندگان: منبع
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هاي بافت تاریخی بوشهرها در خانهآن

عماري مسکونی بافت تاریخی بوشهرعناصر شاخص در م-8جدول 
توضیحاتعملکردعنصر

. متر، همه درها دو لنگه هستند2تا 5/1متر و در ورودي بین 1ها متر، عرض در اتاق5/2تا 2از چوب ساج، ارتفع در بین یرابط بین فضاها، تهویه طبیعدر
به ایوان و یا کوچه ارتفاع بیشتر هاي رو متر و پنجره1متر و عرض 5/1تا 1ها بین قرارگیري در سطح بدن،  ارتفاع اکثر پنجرهارتباط بصري بین فضاها، تهویه طبیعی، تامین نورپنجره

نیم در
هالل

نیم دایره(
تامین نور 

).1389،63حمیدي،(گیردها قرار میي طاقی درها و پنجرهکه باالايدایرهنیم
.هاي بلند داراي دوبخش ثابت و متحرك هستندپنجره. گیردهاي ظریف چوبی که بین آن شیشه رنگی قرار میشبکه

هاي ابت، مصالح چوبی و بین آن شیشه رنگی،  یاالي درب ورودي حیاط فاقد شیشه و فقط میلهثچهارگوشه
کاريتزیینات شیشه رنگی و کنده، کز به بدنه بیرونی کشیده شده استفلزي از مر

پناه بامجان
)4تصویر(

عبور هوا
جلوگیري از دید مزاحم

هاي چوبی یا فلزي بین نگی و نردههاي سستون- 2، هاي باز کوچکمصالح سنگی و شبکه- 1
هاي بین آنهاي سنگی با کرکرهستون- 3، آنها

شوند حشرات گیج شده و تعادل خود را براي پرواز از ها باعث میهاي مختلف شیشهرنگمانع ورود پشه و مگس، تامین نور، تنوع و زیباییرنگیشیشه
. ننددست دهند و ناخودآگاه از ورود به اتاق خودداري ک

.شودهایی براي عبور هوا روي آن تعبیه میشوند، روزنهبراي جلوگیري از نفوذ اشعه خورشید با چوب ساخته میها و راهروهاي بیرونیایجاد سایه روي جدارهبندتابش
کرکره 

چوبی
جلوگیري از دیدهاي مزاحم، ایجاد تهویه هوا

جلوگیري از نفوذ اشعه خورشید به فضا، بیرون
)5تصویر(.باشددرجه می45تا 30ها بین چوب ساج ساخته شده، زاویه کرکرهبا

گاننگارند: منبع

)گاننگارند: منبع(سنتی بوشهر هاي بازشوها در خانه-5تصویر )گاننگارند: منبع(پناه خانه کمنديجان-4تصویر 

هـاي  سـاختمانی و شـیوه  مصـالح  معرفی
و مصـالح بکـار رفتـه   :بوشـهر مسکن سنتیساخت

گیـري بناهـاي   نقـش مهمـی در شـکل   هاي ساختمانیشیوه
در بافـت تـاریخی بوشـهر   استفاده شدهمصالح . دنسنتی دار

، گــچ محلــی، چــوب)تســک(عبارتنــد از ســنگ محلــی 
این مصالح . شیشه و خاكحصیر، ،)چندل، ساج، صنوبر(

بی به معادن، انطباق و با توجه به مسائلی چون سهولت دستیا
هوایی و ارتباط داشتن با وسازگاري با شرایط اقلیمی و آب

،  چـوب مثـل کشـورهاي داراي منـابع    مناطق صـادر کننـده   
مصالح مـذکور و کـاربرد آن   9جدول در . اندانتخاب شده

و این مصالح، شیوه بکارگیري اینعالوه بر .بیان شده است
. باشـد مـی سیار حائز اهمیت بهاي سنتیفن ساخت در خانه

اي تیـر  هاي بافت تاریخی بوشهر، بر اساس سیستم سازهخانه
هـا اي آنهـاي سـازه  جزییات بخش. اندو ستون ساخته شده
ارائـه  10هاي بـاربر و سـقف در جـدول    از قبیل پی، جداره

.  شده است
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رفته در مسکن بافت تاریخی بوشهرمصالح بکار -9جدول
کاربردیمعرفمصالح

- در نماي داخل و بیرون استفاده میماندرنگ زرد کمرنگ، درشت دانه، دربرابر تابش، رطوبت و باران سالم می)6تصویر(گچ 
شود

)مرجانی(سنگ آهک
)6تصویر(

ترین انواع مصالح بومی بوشهر، از رسوبات دریا فراهم شده، قطعات آن از بزرگترین و اساسی
- بخوبی رطوبت را تحمل می. باشدمی20*15*10متر تا حداقل نتیسا45*25*15حداکثر 

کند، 

دیوار (سازي،در دیوار چینی در پی
)باربر و دیوار جداکننده

چوب 

ماند، تلخ است بطوریکه موریانه آن سبک، سخت، سرخ رنگ، روي آب میچندل
- آوردهزنگبار میخورد، قابلیت تبدیل به تخته باریک را دارد، از افریقا ورا نمی

اند

براي تیر سقف و کالف
هاي براي درب، پنجره، کرکره

چوبی
- چوبکوبی روي سقف وتختهدرختان محلی ، قابلیت چندل را نداردچوبمعمولی

هایی که در لبه پله کار گذاشته 
.شوندمی

کار رفته استببراي ساخت در،  پنجره و سایباناندمرغوب و مقاوم، از هند آوردهساج

خاك
هاي آهکیساخت مالتاین خاك سست تا نیمه متراکم و نسبتاّ چسبناك، ايرسی و ماسه

کنند، سخت، نفوذناپذیر، در مقبل را خرد کرده و سپس پودر میشبیه سنگ یا کلوخ، آنخاکی شبیه کلوخ
شکندشود و میضربه سوراخ می

عایق رطوبتی و پوشش پشت بام

سازي، دیوار چینی و مالت براي پیاین مالت دربرابر رطوبت و نفوذ مستقیم آب مقاوم استخلوط خاك رس کوبیده، آهک شکفته و آب ،مآهکگل
اسکلت بنا

گیردروي تیرهاي سقف قرار میشوداز الیاف و برگ درخت نخل بافته میحصیر
.ها کاربرد دارندها و شیشهدر دربرندمتر ضخامت دامیلی4تا 3تولید محلی بوده، بین رنگیشیشه

نگارندگان: منبع

شیوه ساختمانی در مسکن بافت تاریخی بوشهر-10جدول 
شیوه اجراءنوع سازهايعنصر سازه

در هر دو روش اجراي پی ادر عمق ( تر از دیوارپی نواري عریض- 2، عرض با دیوارپی نواري هم- 1شالوده نواريپی
ینمتر زم1.5

)آهک تا سطح زمینیک الیه شفته آهک، سنگ محلی و مالت ماسه

عناصر باربر قائم
دیوار باربر

ستون
کنسول 

ضخامت دیوارهاي باربر زیاد)) تسک(سنگ محلی(بخاطر کم بودن مقاومت فشاري مصالح 
کالف در دیوارهاي (وع دیوار بستگی دارداستفاده از کالف چوبی براي توزیع یکنواخت بار روي دیوار باربر ارتفاع کالف به ن

ها باالي گیرد و دیوارهاي طبقات باالیی که بازشو دارند کالفهمکف بیرونی که بازشو ندارنددر سطح نزدیک به زمین قرار می
)بازشو بوده است

دارد تر از سقف وجودها در سطح پایینها نیز کالف چوبی جهت جلوگیري از رانش آننبین ستو
شود  و در جاییکه میم باشد تعادل آن بوسیله تیرها حفظهاي چوبی کدر صورتی که بار وارد بر کنسول

)7تصویر ( .هاي چوبی زیر آن استفاده شده استبار وارده زیاد باشد از دستک

تیرپوش و مسطحسقف
یک الیه - 3ا ،ه حصیر بافته شده از الیاف خرما یا بوريدو الی- 2، گاه دوسر تیر روي تکیه( تیرهاي چوبی با مقطع دایره- 1) الف

مالت گچ یا آهک براي صاف کردن گف- 4مالت ماسه آهک 
مالت ( مصالح پرکننده - 3،  یک الیه حصیر- 2،یک الیه تخته روي تیرهاي چوبی- 2، تیرهاي چوبی با مقطع دایره- 1) ب

.دکننمالت گچ یا آهک سطح را صاف می- 4،  )ماسه آهک
نگارندگان: منبع
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)گاننگارند: منبع(ايهاي چوبی با نقش سازهدستک-7هاي سنتی بوشهر        تصویرمصالح ساخت دیوارها در خانه-6تصویر 

در بافــت بررســی تعــدادي مســکن بــومی ارزشــمند
هاي پژوهش بردو اصل بـوده  انتخاب نمونه: شهرتاریخی بو

هــایی کــه داراي ارزش معمــاري و تــاریخی خانــه- 1. اســت

ـته  خانه- 2باشند و  ـا نگهـداري و مرمـت     هایی کـه توانس انـد ب
و هویت اولیه خود را حفـظ  هنداصولی در گذر زمان سالم ما

. کنند

بررسی تعدادي مسکن بومی ارزشمند -11جدول 
عمارت هفتهطاهريعمارتعمارت نوذريعمارت گلشنعمارت طبیباهویژگی

نقشه

محله کوتی، رو به دریاروبه دریامحله بهبهانی،سعدونمحله کوتی، میدان شیخ،محله بهبهانیمحله بهبهانی، روبه دریاموقعیت قرارگیري
قاجاریهقاجاریهقاجاریهقاجاریهقاجاریهتاریخ ساخت
دودودوسهدوتعداد طبقات

داردداردداردداردداردحیاط مرکزي
نداردنداردنداردداردداردهشتی

شنا
شیر

ندارددر سه جهت دارددر سه جهت دارددر چهار جهت داردنداردداخلی
داردداردداردندارددداربیرونی

داردداردداردداردداردطارمه

کانپل
یکیکدوچهارسهپلکان
قرار 

گیري
شمال غرب، شمال شرق 

جنوب شرق
جنوب غربجنوب شرقجنوب غرب و شمال غربچهار گوشه حیلط
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تحلیل دو فضاي اصلی اتاق و حیاط مرکزي 
هاي سنتی بوشهردر خانه

هـاي  اتاق در خانه:هاي سنتی بوشهردر خانهاتاق
سنتی بوشهر، فضایی است محصور و مسـقف، بـا نظـم    

هـا،  ها در این خانهبیشتر اتاق. هندسی و متکی به حیاط
-از طریق بازشو با هم ارتبـاط دارنـد و مـی   از یک سو 

ها باعث گسـتردگی  توان با باز گذاشتن بازشو بین اتاق
فضا شد و از سوي دیگر از طریق بازشوهاي متعـدد بـا   

در فصـول گـرم بـا    فضاي بیرون و حیاط ارتباط داشته 
باز گذاشتن بازشـوهاي دو طـرف، اتـاق را بـه فضـایی      

گیـري از کـوران   ه و بهرهباز با امکان تهویه دوطرفنیمه
ها در خانـه سـنتی بوشـهر را    اتاق. بیشتر هوا تبدیل کرد

توان بر مبناي سازماندهی کل فضـاها، بـه دو دسـته    می
ارتفاع .کردتقسیم نشین و زمستان نشین اصلی تابستان 

دادن به خانه، جهت رسیدن به مسـیر حرکـت بادهـاي    
در هـاي تابسـتان نشـین   مناسب سبب شده اغلـب اتـاق  

هاي زمستانی در طبقه همکـف قـرار   طبقات باال و اتاق

کمتـري داد بازشـوهاي  تعهاي زمستانیاتاق. گیرندمی
بستانی فضاهایی هستند که هاي تابرعکس، اتاق. دارند

بازشوهاي کامل یا نـیم درهـا   هاي مختلف آندر جبهه
هـا، در انـواع سـه دري، پـنج     ایـن اتـاق  . انـد گرفتهقرار

شــوند دوازده دري ســاخته مــی ويدري، هفــت در
.)2نقشه (

عمارت (ان هوا در اتاقایجاد حداکثر کور-2نقشه 
).گاننگارند: منبع) (طبیب

بررسی تعدادي مسکن بومی ارزشمند -11ادامه جدول 
عمارت مراديعمارت کمنديعمارت رستمیعمارت رفیعیعمارت رشیديهاویژگی

نقشه

محله کوتی نزدیک قرارگیريموقعیت 
آبان13مدزسه 

محله بهبهانی، پشت محله بهبهانیمحله کوتیمحله بهبهانی، رو به دریا
عمارت طبیب

قاجاریهقاجاریهقاجاریهقاجاریهقاجاریهتاریخ ساخت
دوسهدودودوتعداد طبقات

داردداردداردداردداردحیاط مرکزي
نداردداردداردداردنداردهشتی

ندارددر  دو جهت داردندارددر چهار جهت دارددر چهار طرف داردداخلیشناشیر
نداردنداردنداردنداردنداردبیرونی

داردداردداردداردنداردطارمه

پلکان
دوچهاردودودوپلکان
قرار 

گیري
-جنوب،-شمالشمال غرب- جنوب غرب جنوبشرق- شمال غرب،

جنوب غرب-ق،شر
شمال-شرق

نگارندگان: منبع
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ي اصــلی در حیــاط مرکــزي از فضــاها:حیــاط مرکــزي
. کنون بـوده اسـت  معماري ایران از دوران پیش از اسالم تـا 

هاي سنتی ایـران  هاي اصلی خانهاین عنصر یکی از شاخصه
که در هر ناحیه مطابق بـا شـرایط محیطـی و فرهنگـی     است
حیاط هاي بافت قدیم بوشهر نیز در خانه. گرفته استشکل

با باالترین کیفیت طراحی شده که عالوه بـر نقـش   مرکزي
ـین اسـت  نیـز مردمـان ایـن ناحیـه   بـا فرهنـگ   اقلیمـی،  عج

هاي سنتی بوشهر این نتیجهبه خانهورودبا اولین .)8تصویر (
که حیاط مرکزي در بوشهر فضایی متفاوت شودمیحاصل 

.... در نواحی مرکزي ایران از قبیـل یـزد، کاشـان و    حیاطبا 

یـن تفـاوت در ابعـاد، ارتفـاع جـداره      بخـش عمـده ا  . است
- بطـور کلـی مـی   . باشدکناري و موقعیت نسبت به گذر می

ـیف کـرد   اینراتوان حیاط مرکزي در بوشهر ـین توص :چن
گـرا،  فضـایی بـا نظـم هندسـی، درون    ،خانـه يهسته مرکز

کـه و مرکزي، سرگشوده و رو به آسـمان مستقل، محوري 
استتابع اندازه زمین و متناسب با تعداد و نوع اتاقآنابعاد 

بدلیل رطوبت بـاالي منطقـه در حیـاط    . )29: 1389رنجبر،(
هـا  در برخی حیـاط . خانه بوشهري حوض آب وجود ندارد

و لـوز بصـورت   پستانیل نخل، موز، عنبه، سهدرختانی از قب
).4و 3نقشه (شود محدود دیده می

مرکزي در مسکن سنتی بوشهربررسی حیاط-12جدول 
آذینگلشننوذريطاهريطبیبهاویژگی

مترسانتی+40مترسانتی+50مترسانتی+40مترسانتی+60مترسانتی+90ارتفاع نسبت به گذرکف 
7.5*12.7012*9.1013.9*8.606.7*13.509.80*13.3)مترمربع( ابعاد

578473319560330.60)مترمربع( مساحت زمین
18112080.90168.8088.95)مترمربع( مساحت حیاط
10387024761176483.3)مترمربع( مساحت زیربنا

ارتفاع جداره
)10تصویر(

1010.6010.158.658.90)متر( شمال
1041012.609)متر( جنوب
1010.6010.1512.608.90)متر( غرب
10.1512.608.90متر10.80متر10شرق

اجزاء  جداره
)11تصویر(

پنجره2در، 2پنجره، ایوان2در 2در، درحیاط2پلهراه1پنجره،2در،1در5همکفشمال

تا در4پلهراه1در، 5در4پلهراه1در، تا5در6اول

پنجره4در، 1ایوان1پله،راهپنجره،3در،2در4-پلهراه1در،5همکفجنوب
در5پله، راه1در، 5در4-در6اول
-پلهراه1در، 5--دوم

غرب
3در،3پلهراه1پنجره،3در،2پلهراه1پنجره،4،ایوان،درحیاطدر2پلهراه1در، 4همکف

پلهراه1پنجره،
پلهراه1در، 5پله، ایوانراه1پنجره،1در،6پلهراه1پنجره، 4در3پلهدر، یک راه5اول
-پلهراه1پنجره،1در،5---دوم

راه1در،3پنجره،همکفشرق
پله

در3پلهراه2پنجره،1در،2در4در، ایوان 5

ایوان3پلهراه1در، 5پنجره4در5پلهراه1در،6اول
-پلهراه1پنجره، 1در،5---دوم
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مرکزي در مسکن سنتی بوشهربررسی حیاط-12ادامه جدول 
مراديکمنديتمیرسرفیعیرشیديهاویژگی

مترسانتی+44مترسانتی+25مترسانتی+20مترسانتی+40مترسانتی+25ارتفاع نسبت به گذرکف 
26*2618*13.521*14.8019*16.721.30*17.5)مترمربع( ابعاد

287.91316244.60575429)مترمربع( مساحت زمین
71.14036.20141109)مترمربع( مساحت حیاط
433.825524201013488)مترمربع( مساحت زیربنا

ارتفاع جداره
)10تصویر(

9.3010.607.5119.20)متر( شمال
9.3047.510.904.60)متر( جنوب
9.3010.603.58.304.5)متر( غرب
2.511.59.20متر9.3010.80شرق

اجزاء  جداره
)11تصویر(

پنجره، 2در، 2پنجره2در، 3راه پله1در ، 3همکفالشم
پلهراه

پنجره، 2در 2
ایوان

پنجره، 2در، 2
پلهراه

1در،  پنجره،5در، راه پله5ایوان1در، 17در3اول
پله

در، 1پنجره، 2
پلهراه1

-مهتابی---دوم
پنجره1در، 5پلهراه2پنجره،2در،1پنجره2در، 1ایواندر3همکفجنوب

مهتابیپله، راه2در، 5در5پلهراه2در، 4پنجره1-در3اول
پنجره، 1در، 5--دوم

پله1
-

غرب
در6پنجره2در،3پنجره1در، 3در،ایوان،درحیاط2پلهراه1در، 5همکف

-در، یک راه5اول
پله

مهتابیپنجره5در5در3

-مهتابی---دوم
2در 1پنجره، 2همکفشرق

پلهراه
1پنجره، 2در،3

ایوان 
را2پنجره،1در،2در2

پلهه
پلهدر، راه3

پنجره، 2در، 1پلهراه2در، 5در3در5در8اول
لهپراه

ایوان، 1در،5---دوم
پلهراه1

-

نگارندگان: منبع

جزاء جداره حیاط-4نقشه  انتقال فضاي زندگی به طبقه - 8تصویرهندسه حیاط مرکزي-3نقشه 
)منبع نگارندگان(اول و باالتر
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)گاننگارند: منبع(مایش جداره حیاط در عمارت گلشن ن: - 10تصویرنمایش ابعاد حیاط در خانه طبی-9تصویر

هاي بوشهري و بررسی جدول ارائه انهحیاط در خبررسیبا 
: شودشده چند نتیجه زیر حاصل می

 بر خالف حیاط در نواحی مرکزي، این فضا در بوشهر
در .ابعــادي کوچــک نســبت بــه مســاحت زمــین دارد

ـین  % 35تا % 25بین هاي بررسی شدهخانه مسـاحت زم
. )10تصویر( حیاط اختصاص داردبه

سطح زیر بنا% 17تا % 15هاي بررسی شده بین در خانه
بخـاطر تـابش شـدید اشـعه     (به حیاط اختصـاص دارد  

هـاي بوشـهري بـه    مین سایه در خانهأخورشید، نیاز به ت
ابعاد کوچک حیاط مرکـزي  . شودشدت احساس می

هـاي کنـاري ایـن نیـاز را تـا حـد       و ارتفاع بلند جداره
).کندممکن برطرف می

نسبت به گذر هاي سنتی بوشهر حیاط مرکزي در خانه
.در ارتفاع باالتري قرار دارد

   ـتر از طـول و نسبت ارتفاع حیاط در خانه بوشهري بیش
.عرض آن است

  ارتفاع زیاد جداره و ابعاد کم حیاط باعث شده حیـاط
ها و فضاهاي مختلـف طبقـات بعنـوان یـک     براي اتاق

را تقویـت کنـد   کش عمـل کـرده و کـوران هـوا    اهو
.)12تصویر (

 تر از ارتفاع طبقه اول استطبقه همکف کوتاهارتفاع.
تعداد . هاي اطراف حیاط بازشوهاي متعدد داردجداره

بازشوهاي طبقه اول و دوم بیشتر از طبقه همکف است 
.)12تصویر(

ه به چـرخش سـاختمان   ها در هر طبقه بستتعداد پنجره
بطور کلـی حـداکثر   . متفاوت استجهت بادنسبت به 

. قرار دارد)  رو به جذب حداکثر بادبازشو در جبهه

: منبع(ریه تنفسی ساختمان عنوانحیاط ب- 11تصویر 
)نگارندگان
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گیرينتیجه
ـنتی بوشـهر در پاسـخگویی بـه شـرایط        معماري خانـه س

ـاعی،   نامطلوب آب و هوایی، مو قعیت خاص فرهنگـی، اجتم
ـادي عناصـر ویـژه    . اي را عرضـه کـرده اسـت   سیاسی و اقتص

بوشـهري  گیري این عناصر در خانۀ ترین اهداف شکلاصلی
ـتفاده از     ـان اس ـا و امک هدایت حداکثر جریان باد به درون فض
ـاب و        ـتقیم آفت ـابش مس کوران دوطرفـه هـوا، جلـوگیري از ت

ـتاور .باشـد دوري از رطوبت مـی  ـامل  دهاي ایـن مقالـه   دس ش
ـناختی   ـاهاي  و معرفـی مسـکن بـومی بوشـهر    مباحـث ش ، فض

- آنگیريعناصر و عوامل تاثیر گذار در شکلو ثبتاصلی
فضاها و عناصري .ستهاها در قالب جداول، تصاویر و نقشه

شیوه زنـدگی،  زیست داشته و به اي دوستانه با محیطکه رابطه
ـان   توجـه کـرده   ایـن ناحیـه   شرایط فرهنگی و اقتصادي مردم

هــاي عمــومی تــوان  برخــی ویژگـی بطــور کلــی مـی . اسـت 
هاي مسکن سنتی بوشـهر را بصـورت   مشترك و غالب گونه

. زیر برشمرد
.)12تصویر (حفظ و تداوم الگوي حیاط مرکزي- 1
.درونگرایی در پالن- 2

پوســته بیرونـی خانــه یــک پوســته  (برونگرایـی در نمــا - 3
ذب حداکثر بـاد و جلـوگیري   اقلیمی است که در جهت ج

اشـکال  . کنـد از ورود گرما و نور خورشید به بنا تالش مـی 
ـین درون و بیـرون توسـط       پنجره ها، ایجـاد فضـاي واسـط ب

را عنصر ویژه شناشیر به وضوح نقش اقلیمی ایـن جبهـه بنـا    
.)13تصویر()کندنمایان می

خانه سنتی بوشهربرونگرایی در نماي - 13تصویر 

ـتقرار فضـاهاي خـدماتی در طبقــه هـم    - 4 کـف بــدلیل  اس
.هاي زیرزمینیرطوبت باال و باال بودن سطح آب

ــا -5 ــال فض ــ يانتق ــدگی در فص ــه  زن ــرد در طبق ل س
.همکف یا  اول

ـا     - 6 استقرار فضاي زندگی در فصـول گـرم در طبقـه اول ی
.هاکاهش تعداد اتاقبه جاي.هادوم و افزایش سطوح ایوان

-هاي چوبی و سـایبان راحی تابش بندها، کرکرهط-7
.ها
بـه منظـور جـذب حـداکثر بـاد     توسعه عمـودي خانـه   - 8
.)14تصویر(

)     گاننگارند: منبع(توسعه عمودي خانه - 14تصویر نمایش حیاط مرکزي در بافت تاریخی بوشهر                                                                             - 12تصویر
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هاي بافت تاریخی بوشهرها در خانهآن

ـاي  اصلی در شباز فضاهاياستفاده از فضاي بام بعنوان یکی- 9 ه
.جریان هواپناه به منظور ایجاد حداکثرتابستان و طراحی جان

ـیم منطقـه    استفاده از سنگ- 10 هاي محلی و متناسب بـا اقل
ـنگ (براي دیوار چینی اهمیـت  .)هـاي متخلخـل دریـایی   س

هاي بوشهري زمـانی  هاي گفته شده از معماري خانهویژگی
شود که همه ابداعات ایجاد شده با زندگی بیشتر آشکار می

ادي و روزمره، آداب وسنن ساکنان عجین بوده و آسایش م
این نوشتار بـه طـور خالصـه    . ها را برآورده استمعنوي آن

به بررسی عناصر شکل دهنده بافت تاریخی بوشهر و دالیل 
ـتر در هـر     وجودي آن پرداخته و بدیهی است کنکـاش بیش

هـاي دقیقـی را ارائـه    صورت علمی  یافتهبهتواندعنصر می
.دهد
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10- Berlin
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19- Types Space

20 -Shanashir :هاي سنتیآمده در گذر و حیاط خانهایوان کم عرض چوبی، پیش
Enviromental Architectureمعماري زیست محیطی ،- 21

22-Courtyard
23-Thermal Comfort

منابع و مآخذ

ـیامک، آلپاگونوولو، آدریانو، مهریار، محمد ، ربوبی، مصطفی، فال- 1 ، )1365(مکی، محمدمنصور، دادخواه، مهیار، شریعت، آزرمدخت، اقبالی، رحمان، صانعی، س
.تهران–معماري بومی، چاپ اول، انجمن فرهنگی ایتالیا 

.54- 61، 3، طراحی مسکن در بافت قدیم شهري، مجله هنرهاي زیبا، دوره )1377(اعتصام، ایرج،- 2
.، انتشارات بوشهر، بوشهر، چاپ سومباي بوشهراستان زی، )1384(حمیدي، سید جعفر،- 3
ـاد در بافـت قـدیم بوشـهر،     هاي طراحی اقلیمی متناسب با جرخالقیت،)1389(پورجعفر، محمدرضا و خلیجی، کیوان رنجبر، حسان و - 4 ـاغ نظـر،    یان ب ، 13نشـریه ب

.17- 34صص
.دتقی کاتبی، انتشارات امیرکبیر، تهرانمحم: ، چگونه به مسئله شهرسازي بیاندیشیم، ترجمه)1354(لوکوربوزیه، - 5
.، آشنایی با معماري اسالمی ایران، سروش دانش، تهران، چاپ سیزدهم)1387(پیرنیا، محمدکریم، - 6
.، خانه، فرهنگ، طبیعت، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی معماري و شهرسازي، تهران)1388(حائري مازندرانی، محمدرضا، - 7
.18باغ نظر،بومی،هاي مسکونی تبریز و باکو با فرهنگ و اقلیمسازگار کردن طراحی خانه،)1390(عبدالحسینی، جواد،- 8
.، آثار تاریخی و اماکن باستانی فارس، انجمن آثار ملی، تهران)1343(مصطفوي، محمدتقی، - 9



54
1391تانپاییز و زمس. 3شماره. شهر و معماري بومینشریه 

چـاپ چهـارم، انتشـارات    احمـدي،  ، ترجمه محمـود امیریار ، مفهوم سکونت به سوي معماري تمثیلی)1389(شولتز، کریستیان، نوربري- 10
.آگاه، تهران

.، انسان شناسی مسکن، خسرو افضلیان، حرفه هنرمند، تهران)1388(راپاپورت،آموس، - 11

منابع التین
1- Ahmad Aly, Sherine Shafik, (2011). Modernization and regionalism: Approaches for sustainable revival of
local urban identity. Elsevier, 21: 503-512.
2- Baran, M., Yıldırım, M., Yılmaz, A., ( 2011) . Evaluation of ecological design strategies in
traditional houses in Diyarbakir, Turkey, Journal of Cleaner Production 19, 609- 619.
3- Jian Ge, Kazunori Hoka, (2006), Research on residential lifestyles in Japanese cities from the viewpoints of
residential preference, residential choice and residential satisfaction Original Research Article Landscape and
Urban Planning, Volume 78, Issue 3, 9, Pages 165-178.
4- Basiago, A. (1999). Economic social and environmental sustainability in development theory and urban
planning practice. The Environmentalist, 2: 145-161.
5- Yufeng, Zhang & Jinyong, Wang & Huimei, Chen & Jun, Zhang & Qinglin, Meng (2010), Thermal comfort
in nat ,,urally ventilated buildings in hot-humid area of China- Building and Environment, Volume 45, Issue 11,
Pages 2562-257.
6- So¨ zen, Gu, Gedı´k, (2007). Evaluation of traditional architecture in terms of building physics:
Old Diyarbakı´r houses, Building and Environment 42 , 1810–1816.


