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Abstract  

The way of climatic design has an important role 
in environmental comfort. This is more important 
in cities with specific climate. Through climatic 
factors the wind flow has a main effect on form 
of city. Street direction, buildings height and 
density, distribution of high buildings, etc are 
elements of urban plan that effect on wind flow 
style in urban public spaces. 
Despite the interaction of urban design and urban 
wind flow has been concentrated by experts from 
1950 onwards, there are not sufficient researches 
about this subject in Iran. There is a rich treasure 
of climatic design in old cities of Iran. 
Bushehr, being located in northern side of 
Persian Gulf, has settled in hot humid region 
since four hundred years ago. Urban spaces of 
Bushehr have formed based on the climate 
position. We can see climatic design initiatives 
from whole city to buildings. 
This article according to descriptive analytical 
method and data collection with field survey 
pursuits climatic design initiatives according to 
wind flow in old Bushehr. 
Results show that urban spaces of Bushehr have 
formed in a hierarchy of climatic design 
according to regional wind. We can see this 
initiative hierarchy in site selection of city, 
distributing density in city, the specific form of 
plazas and streets, streets direction, streets 
profile, building elevation, urban spaces skylines, 
the form of architectural spaces and some 
specific architectural elements like Shenashir, 
Tarmeh, Boon.  

  
Keywords  

Urban Wind Flow, Climatic Design, Bushehr, 
Urban Spaces, Shenashir. 

  چكيده
سلسله مراتب طراحي اقليمي در يك منطقه نقش زيادي در شرايط آسايش 

ز اهميت بيشتري ا اين موضوع در مناطقي با اقليم خاص. محيطي دارد
در ميان عوامل اقليمي، جريان باد نقش بسيار مهمي در . برخوردار است

، ها ، ارتفاع و تراكم ساختمانگيري خيابانجهت. دهي به فرم شهر دارد شكل
كه بر  استناصر طرح شهري از جمله ع ...هاي مرتفع و  پراكنش ساختمان

  .گذارندالگوي جريان باد در فضاهاي شهري اثر مي
 50متقابل طراحي شهري و جريان باد شهري از دهه  تأثيرموضوع  اگرچه

قرن بيستم مورد توجه ويژه متخصصين قرار گرفته، در ايران با وجود 
هاي غني در شهرهاي تاريخي، اين موضوع به خوبي مورد كاوش تجربه

  .قرار نگرفته است
يم گرم و شهر بوشهر در كرانه شمالي خليج فارس يكي از شهرهاي اقل

مرطوب است كه كليت بافت و فضاهاي شهري آن متناسب با شرايط 
هاي منحصر به فردي در خالقيت اي كه به گونه اقليمي شكل گرفته است

توان در آن مشاهده كرد كه طراحي اقليمي، از بافت تا بناي معماري را مي
  .بخش بوشهر قديم را ايجاد كرده است سيماي شهري متمايز و هويت

تحليلي، مبتني بر اصول موضوعه  -با روش تحقيق توصيفيين مقاله ا
اي و  طراحي اقليمي و با تكيه بر گردآوري اطالعات به روش كتابخانه

هاي طراحي اقليمي متناسب با جريان كردن خالقيت ميداني به دنبال آشكار
  .باد در بافت قديم بوشهر است

ارد كه فضاهاي شهري بوشهر ها حكايت از آن دها و بررسيمجموع تحليل
در سلسله مراتبي از طراحي اقليمي متناسب با جريان بادهاي محلي شكل 

طراحي اقليمي متناسب با جريان باد در بافت قديم بوشهر، در . است گرفته
تنظيم طبقات ارتفاعي بافت، شكل  ويابي هايي همچون مكانويژگي

ع عرضي معابر در جهت مقط و گيري معابرميادين و معابر شهري، جهت
كوران بيشتر، شكل فضاي معماري و جزئياتي همچون شناشير، طارمه، 

  .كند تبلور پيدا مي... بون و 

  واژگان كليدي 
 فضاهاي شهري، شهري، سلسله مراتب طراحي اقليمي، بوشهر،  جريان باد
 .شناشير
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  مقدمه
. گـردد ها به شـرايط وزش بـاد در شـهر برمـي    پتانسيل ، بيشتريناز نقطه نظر تأثير متقابل طراحي شهري و تغييرات اقليم شهري

، پـراكنش  هـا ، ارتفـاع و تـراكم سـاختمان   گيـري خيابـان  سرعت باد شهري در سطح خيابان با عناصر طراحي شهري نظير جهت
گذارد اثر ميترين فاكتور آب و هوايي كه بر شرايط تهويه شهري  مهم. شوددچار تغييرات قابل توجه مي... و  هاي مرتفعساختمان

، باعث حركت جريان هوا هاي دمايي بين هسته پرتراكم شهر و مناطق باز اطراف شهرعالوه بر آن تفاوت. است 1"ايباد منطقه"
، ميـزان مصـرف   ، بـر آسـايش حرارتـي انسـان    شرايط وزش باد شهري به خصوص در سطح خيابان. شودبه سمت مركز شهر مي

شـرايط وزش بـاد    ،افـزون بـر ايـن   . هاي هوايي اثرات مسـتقيم دارد ن ميزان تمركز آلودگيگرمايش و سرمايش و همچني ،انرژي
  ايجـاد   ،هاي ناشي از گرما در دماهاي بـاال را كـاهش داده و در صـورت افـزايش سـرعت بادهـاي شـهري        فشارتواند  شهري مي

هـاي مرتفـع افـزايش    مكن است در كنار ساختمانسرعت باد م از سوي ديگر با يك نگاه ويژه،. فتدهاي حرارتي به تعويق اجزيره
شود بـا  ها ايجاد مي اثر چگونگي طراحي ساختمان اين پديده كه در. مشكل ايجاد كند هادر لبه ساختمان يافته و با ايجاد آشفتگي

د بر كنتـرل  توانتوان گفت كه طراحي شهري و چگونگي طرح شهر ميلذا مي. يك استراتژي مناسب در طراحي قابل كنترل است
له در مناطقي كه داراي اقليم خاص بوده و ميـزان وزش بـاد   أاين مس. ثر باشدتلف به ويژه در سطح عابر پياده مؤباد در سطوح مخ

  . بسياري بر آسايش حرارتي دارد، از اهميت بيشتري برخوردار است تأثير
اين آسـايش حرارتـي   . دنبه آسايش حرارتي را دارتيابي بيشترين نياز به وزش مناسب باد جهت دس با اقليم گرم و مرطوب،مناطق 

م شهروندان و سرزندگي فضاهاي شـهري  أعالوه بر واحدهاي سكونتي، در فضاهاي شهري نيز بايد ايجاد شود، چرا كه حضور تو
  .شودبه دنبال اين امر محقق مي

ن گنجينه غنـي طراحـي همسـاز بـا اقلـيم در      مهم باد در شكل و كيفيت فضاهاي شهري و بافت مسكوني و همچنيتأثيربا وجود 
هاي شهر ايرانـي در ايـن   شهرهاي تاريخي ايران در اقليم گرم و مرطوب، مطالعات مدوني در اين زمينه صورت نگرفته و خالقيت

له سبب شده است كـه در تغييـر و تحـوالت شهرسـازي و     أاين مس. است نشدهحوزه در يك تحليل دقيق علمي به وضوح آشكار 
هاي تاريخي از يك سو و در طراحي شهرهاي جديد از سوي ديگر، دامنه كاربرد دانش سنتي بر مبناي جريان باد اري در بافتمعم

سـه جنبـه   با اقليم خاص، از بازشناخت جريان باد در فضاهاي شهري و مسكوني در اين شهرها و به ويژه شهرهايي . محدود باشد
   :است داراي اهميت 

تر عملكـرد عناصـر اقليمـي همچـون بـاد را در فضـاهاي شـهري و        زمينه بررسي دقيق ،رهاي تحليل علميرشد و توسعه ابزا •
تر از عناصـر اقليمـي را بـا توجـه بـه تغييـر و       زمينه الزم براي استفاده هوشمندانه ،اين بستر علمي. مسكوني پديد آورده است

  .آوردتحوالت سبك زندگي فراهم مي
سازنده آن يكي از مباحث كليدي طراحي شهري در راستاي رسيدن به پايداري فضاهاي عمـومي  هاي لفهؤموضوع كيفيت و م •

 .ددار2ويژه معيار كيفي آسايش، به عناصر اقليمي نقش مهمي در كيفيت فضاهاي شهري و مسكوني. شهري است

  .عناصر اقليمي همچون باد بودبايد به دنبال كارايي بيشتر در استفاده از  ،با توجه به جنبش رو به رشد پايداري محيطي •
هاي بسيار جالبي است كه حداكثر استفاده از جريان باد را جهت آسايش حرارتي در فضاهاي بافت قديم شهر بوشهر يكي از نمونه

نـا  اين استفاده مناسب از باد در بافت قديم بوشهر را در سلسله مراتبي از بافت تـا ب . شهري و واحدهاي سكونتي به كار برده است
لذا فراتر از يك نگاه توصيفي عام، بازشناسي جريان باد در بافت قديم بوشـهر بـر مبنـاي مطالعـات علمـي      . توان مشاهده كردمي

  .تواند ابعاد خالقيت طراحي متناسب با باد و زمينه كاربرد آن در تجارب بعدي را فراهم آوردصورت گرفته در اين حوزه، مي
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 روش تحقيق.1

      ي قـرار  يهـاي مبتنـي بـر روش اسـتقرا    ي حوزه طراحي شهري به دليل رابطه انسـان و محـيط در رده پـژوهش   هاعمده پژوهش
هـاي متنـوع   آيد در ميان حوزهبه نظر مي. گيردهاي استقرائي صورت ميها با روشتوان گفت آزمون فرضيهدر واقع مي. گيردمي

. گيـرد و فرم كالبدي شهر، رابطه انسان و محيط در درجه بعدي قـرار مـي   طراحي شهري، در بررسي رابطه متقابل عناصر اقليمي
و  بگيـرد هاي تجربـي متنـوعي صـورت    ات عوامل اقليمي سبب شده كه آزمايشتأثيررشد تحقيقات و ابزارهاي علمي در بررسي 

فـرم شـهر نيـز يكـي از ايـن       بـاد بـر   تـأثير بررسـي  . شودهاي كمي پژوهش تدوين اي از اصول اوليه اقليمي به دنبال روشپاره
همچنان در حال توسعه و پيشرفت  كه اي از اصول را بدست دادههاي تجربي در اين حوزه پارهطيف متنوع پژوهش و هاست زمينه
لـذا در يـك برداشـت    . ي بسزا داشته استتأثيرسازي و تونل باد در اين زمينه هاي تحليلي همچون شبيهاستفاده از تكنيك. است
يـا نزديـك بـه آن     )قياسـي (تواند به سمت روش استنتاجي آيد روش پژوهش در اين زمينه از طراحي شهري ميه نظر مياوليه ب

روش اصـل موضـوعي پـژوهش     3در اين تعبير، اصول استنتاج شده از تحقيقات علمي به عنوان اصـول موضـوعه  . سوق پيدا كند
  . شودمطرح مي

 50به بعـد از دهـه    عمدتاًمتقابل طراحي شهر و جريان باد مطابق با متوني كه  تأثيرگونگي لذا در اين نوشتار ابتدا مباني نظري چ
هاي تحليـل علمـي چگـونگي وزش بـاد در شـهر مـورد       شود، مورد مطالعه قرار گرفته و در اين ميان مدلقرن بيستم مربوط مي

متقابل طراحي فـرم   تأثيرهاي علمي در ات و پژوهشاز مطالع اي يك برداشت پايه ،اصول علمي مطرح شده. گيردبررسي قرار مي
با معرفي بافت قديم بوشهر و فضاهاي شهري آن، طراحي شهري خالقانه متناسـب بـا    پس از آن. شهر و جريان باد شهري است

  .گيردباد در مقايسه با اصول و مباني علمي مطرح شده، در سلسله مراتبي از بافت تا بنا مورد بررسي قرار مي

  مطالعات علمي تحليل جريان باد در شهر .2
   هاي تحليلاي در شهر و مدلنقش بادهاي منطقه .1. 2

در  اختالفاي به علت بادهاي منطقه. است "ايباد منطقه"گذارد ترين فاكتور آب و هوايي كه بر شرايط تهويه شهري اثر مي مهم
جاري شدن هوا . دشوهاي تراكم هوا ايجاد ميو تفاوت ناشي از آن ، توزيع ناهماهنگ انرژي تابش خورشيد و دمايجوفشار هواي

، توپوگرافي شود، از گردش زمينشناخته مي "اثر پيچشي"يا  4"اثر كوريوليس"از نقطه پرفشار به نقطه كم فشار كه تحت عنوان 
  .]Givoni, 1998: 249[ شودي ميهاي زمين ناشها و خشكيزمين و چگونگي توزيع آب

بـه آرامـي   ، سرعت باد با افزايش ارتفاع و تغيير درجه پـايين  به طوري كه دها در صدها متر باالتر از سطح در جريان هستنداين با
برخورد با پوشش گياهي سرعت بـاد كـاهش    و به علت اصطكاك ،هاي صافدر نزديكي سطح زمين حتي زمين. يابدمي افزايش

اي و نحـوه طراحـي   سرعت باد منطقه ؛سرعت باد در خيابان به دو عامل اصلي. ودشيافته و حركت باد دچار اغتشاشات زيادي مي
             شرايط وزش باد عاملي اسـت كـه اثـرات زيـادي بـر آسـايش حرارتـي انسـان در منـاطق سـرد          . شهري در محدوده بستگي دارد

  .دارد )طوببه طور ويژه گرم و مر(و گرم  )اثر منفي(
از متوسـط سـرعت و گسـتره     5مقطـع عرضـي عمـودي   :  گيردبررسي و تشخيص قرار مي بادها بر اساس دو پارامتر اصلي مورد"

  .]Ibid[ 6"اختالل و آشفتگي
مطالعـات  . شـود شود، دچار افت و كاهش ميسرعت بادها در برخورد با سطح ناهمواري كه در اثر فرم ساختمان در شهر ايجاد مي

 8"ناهمواري"با ذكر داليل متعدد در اين زمينه ) 1981(7 لندسبرگ". زيادي در زمينه اين كاهش سرعت در شهر انجام شده است
در 10كند كه بادها به صـورت اتفـاقي  اشاره مي )1970( 9مان. داندميترين  اصل  ها در مسير باد را مهمايجاد شده توسط ساختمان

ـ    دهـي بلـوك  شهر توزيع نشده بلكه براساس چگونگي نظم  "دشـو اني در شـهر جـاري مـي   هـاي سـاختماني و كريـدورهاي خياب
]Givoni,1998: 249[.  
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  Givoni,1998.:مأخذ. هاي پارامتر ناهمواري در نگاه لندسبرگ مختلفارزش. 1جدول 

در باالي گنبد اقليمي شهر ايجـاد   12بين سطح زمين و محدوده باد مختل نشده 11برخورد باد با سطح شهر يك محدوده انتقالي "
  .]Ibid["شودناميده مي 13"اليه مرزي شهر"يا  "اي شهراليه كرانه"كه به اصطالح  كند مي

بـا  . كمتر است ،به علت ناهمواري كمتر و پوشش غير صلب درختان و گياهانر مناطق روستايي اطراف شهر كاهش سرعت باد د 
تواند سبب افزايش ميانگين سرعت باد در مناطق شهري نسبت به فضاي باز بيرون شـهر  اين وجود مالحظات طراحي شهري مي

مراكز شهري سبب جاري شدن هـوا از  هاي آرام ير حرارتي در شبهر چند نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه ايجاد جزا. شود
  .شودمناطق باز اطراف به مركز شهر مي

   : از تغيير شرايط وزش باد شوند عبارت استند سبب تواترين عناصر طراحي شهري كه مي مهم
  تراكم كلي در محدوده شهر  -
 هاي بلندمرتبه ها و وجود ساختماناندازه و ارتفاع ساختمان -
 ها گيري خيابانجهت -
  .توزيع فضايي و جزئيات طراحي در فضاهاي باز شهري و فضاي سبز ،دسترسي -

هـاي مختلفـي   كه معياري جهت سنجش تغييرات سرعت در مناطق شهري است، از مـدل  عمودي باد، ـ در بررسي مقطع عرضي
اين ناهمواري مطابق . است 14"ناهمواري آيروديناميكي"ها از ساختار شهري در اين مدل متأثريك پارامتر اصلي . شوداستفاده مي

  .]Givoni, 2003:7-4[شود ايجاد مي ،بندي ارتفاعي شهربا فرم ارتفاعي شهر و به نوعي دانه
  : كند سرعت باد را در يك رابطه لگاريتمي به صورت زير بيان مي ،يك مدل"
 

Uz = (t / p / k) × ln (Z/ZO) 
  Uz  :سرعت باد در ارتفاع   

 : t 15تنش برش باد
   :pتراكم هوا

   : 4/0kحدود  16ضريب ثابت كارمن 
   : zارتفاع 

   : zoيپارامتر ناهموار 
  : تعيين كرده است )1جدول ( لندسبرگ ارزش پارامتر ناهمواري را در زمينه شهري با سه گونه ساختماني به صورت زير

  
  )تراكم شهري( گونه ساختماني              پارامتر

  پايين  متوسط  باال
  4  20  100  )متر(ارتفاع 
  50  560  4000  )مترمربع( 17ميزان فضاي باز

  2000  8000  20000  )مترمربع( ميزان فضاي ساخته شده
  5/0  7/0  10  )متر( پارامتر ناهمواري
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  ,Emmanuel  2005 : خذأم. در نگاه محققين مختلف Zgو  pمقادير  .2جدول 

  : ibid : 277. أخذم .اثر توپوگرافي بر شرايط باد. 2تصوير

مواقـع سـرعت بـاد در سـطح      كثرارسد در حاليكه دردر ارتفاعي برابر با پارامتر ناهمواري سرعت باد به صفر مي ،مطابق اين مدل
مدل ديگري كه توسـط  ".]Givoni, 1998:249["لگاريتمي است يهاهاي مدلاين مسأله از محدوديت. تواند باال باشدزمين مي
  :  دهدتر اين مسأله را مورد بررسي قرار ميارائه شده به صورت ساده )1960( 18دانپورت

                                                              
Vz / Vg = (Z / Zg)p 

 : Vzسرعت باد در ارتفاع 
   : Vgايسرعت باد منطقه

    : Zشودارتفاعي كه سرعت باد در آنجا محاسبه مي       
   : Zgشودمشاهده مي  اي براي اولين بارارتفاعي كه سرعت باد منطقه

    : Pايداري وتغيير دما دارد، پيك توان تجربي كه بستگي به ميزان ناهمواري سطح 
  
  
  
  
  
  
  
  

  .],Emmanuel 2005:117[ "هاي مختلف درجداولي توسط محققين مختلف ارائه شده است Zgدرp هاي متفاوت ميزان
بايد توجه داشت . كنداي و فضاهاي باز و روستايي را با هم مقايسه ميحومه ،عمودي باد در مناطق شهري –مقطع عرضي 1تصوير 

، عمودي جهت بررسي تغييرات باد متناسب با ارتفاع است و نبايد از روي آن در مورد شرايط واقعي قضاوت كرد –عرضي كه مقطع
  .استچرا كه متغيرهاي بسياري در اين زمينه مؤثر

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  اي و روستاييمقطع عرضي باد در مناطق شهري، حومه. 1تصوير  
 .,Givoni 1998 : مأخذ. متناسب با ارتفاع 
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  اثر توپوگرافي محلي بر شرايط باد .  2. 2

در يك منطقه مسـطح  . دكني را نسبت به مناطق پشت به باد دريافت ميدر توپوگرافي يك تپه، مناطق رو به باد ميزان باد بيشتر
هـاي  ها احاطه شده ميزان وزش باد كمتر است و ساكنان يك دره بادگير در مناطق سرد ممكن است دچار نـاراحتي  كه توسط كوه

است و سرعت باد ممكن اسـت   در مقابل در مناطق گرم و مرطوب كه نياز به تهويه طبيعي ضروري. دنشوشماري از وزش باد بي
  . استهاي بادگير جهت طراحي در اولويت  پايين باشد، مكان

اين . گيردبه تناوب در شب صورت مي 19"بادهاي پايين آينده"دار باريك و طوالني در مناطق كوهستاني پديده هاي شيبدر دره
هاي بلنـدي كـه بـه آسـمان     سرد شدن با طول موج( زمينشدن آن در برخورد با باد به علت پايين آمدن هوا در شيب كوه و سرد

ر آسايش ساكنان ، داي شب نيستولي در مناطق گرمي كه داراي باد منطقه هستند اين بادها سبك. افتداتفاق مي) دشوتابيده مي
توانـد تـأثيرات   مي –ت با توجه به اينكه شرايط اقليمي شهر در طول زمان ثابت اس –يابي مناسب شهر مكان. داهميت فراوان دار

  .تغييرات نامناسب اقليمي داشته باشد بافراواني در ميزان آسايش ساكنين 
  ها در شهر و جريان باد شهري  اثرات اقليمي تراكم باالي ساختمان.  3. 2

  :  ردبه چگونگي طراحي در موارد زير بستگي دا -گذار استكه بر تغييرات اقليمي اثر–ها در يك شهر تراكم ساختمان
  ها ميزان پوشش زمين به وسيله ساختمان -
 خياباندربرگيرنده ي هافاصله بين ساختمان -

  .ارتفاع متوسط ساختمان -

لـذا در برخـورد بـا عوامـل      ،نداشته اي براي پوشش گياهي ، ديگر قابليت و زمينههامناطق پوشيده شده با ساختمانكه  يياز آنجا
ارتفاع متوسط كه به چگونگي نظم و قرارگيري . گذارداثر مستقيم مياست كه ها ساختماناقليمي نظير تهويه شهري، فاصله بين 

بـا   فضـاهايي شرايط اقليمي نسبت به  ،ي با ارتفاع يكسانيهادر محدوده. گذاردها بستگي دارد بر سرعت باد اثر ويژه ميساختمان
انـدازه و شـكل   زئيات طراحي ساختار كالبـدي شـهر نظيـر    تر مالحظه جدر يك گستره وسيع. متفاوت است ،هاي مرتفعساختمان
در تأثير تراكم بر جريان باد بايد توجه داشت كه هرچنـد ارتفـاع زيـاد سـاختمان سـبب      . گذاردمياثر نيز ها بر الگوي بادساختمان

تهويـه   نيـز  ني متفـاوت توان در مناطق با ارتفـاع سـاختما  شود ولي با ابزارهاي طراحي شهري ميمي ايكاهش جريان باد منطقه
  .بهتري را نسبت به مناطق هم ارتفاع ايجاد كرد

هاي جريان باد شبانه كه از مناطق باز اطـراف شـهر بـه    توان از پتانسيلاي پايين است، ميدر مناطق گرمي كه جريان باد منطقه
زمـاني كـه   . تقويـت كـرد  نيـز  اف شهر آن را ها در اطر، سبز و پارككند، استفاده كرده و با ايجاد مناطق بازمركز شهر حركت مي

هاي پشـت  اي در ساختماناثر باد منطقه شود باعث مي، گيردها به صورت عمودي در مقابل جريان باد قرار ميساختمان ي ازرديف
ي در مناطق بـا  در اين حالت تراكم ساختماني حت. گيردها در سايه باد قرار ميدر اين حالت عمده ساختمان. يابد كاهش اين رديف

، چرا كه جريـان بـاد   نخواهد داشتاثر چنداني بر جريان باد ) هاي كوتاه و فضاهاي باز بزرگ بين آنهاساختمان( تراكم پايين شهر
 ،هـا اسـت  اي با ساختمانمنطقه ، برخورد جريان باد هاترين منبع اصلي جريان هوا در خيابانبا توجه به اينكه مهم. سد شده است

  . رسدحالت جريان هواي خياباني به حداقل ميدر اين 
روهـا داشـته    هـا و پيـاده  تواند اثر زيادي بر جريان باد در خيابانهاي بلند و قرارگيري آنها در ساختار كالبدي شهر نيز ميساختمان

  : هاي مرتفع به فاكتورهاي مختلف زير بستگي داردميزان جريان باد در اطراف ساختمان ؛باشد
 ها به طور ويژه با در نظر گرفتن نسبت عرض و ارتفاع دي هندسي ساختمانبنتركيب -
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 به سمت باد  بودن نماها 21يا محدب 20مقعر -
 هاي مرتفع هاي با ارتفاع پايين در كنار ساختمانوجود ساختمان -
 ها جهت باد با توجه به جهت نماي ساختمان -
  .هاي مرتفعطراحي جزئيات خاص ساختمان -

هر چه ميزان عـرض  . كننداي از جريان باد را به اطراف منحرف ميقسمت عمده) زياد كم و ارتفاععرض(مانند  ي برجهاساختمان
در اين حالت ميزان جريان بـادي  . شود ميزان اين انحراف بيشتر مي ندرو اي شدن پيش ها به سمت صفحه بيشتر شده و ساختمان

لذا عرض ساختمان . شود نسبت به حالت برج مانند بيشتر استارتفاع بام ايجاد ميكه در قسمت پشت به باد ساختمان در نزديكي 
  . رو به باد يك معيار مهم در الگوي حركت باد است

اي از جريـان بـاد بـه اطـراف     در مورد شكل ديوارهاي رو به باد نيز ذكر اين نكته مهم است كه در شكل محـدب قسـمت عمـده   
اين فرم يك انحراف آرام به كناره را ايجاد كرده و همچنين . ندكرا به باال و پايين هدايت مي منحرف شده و ميزان كمتري از آن

شكل مقعر تمركـز   ،در مقابل. آوردرا پايين مي ،ها استميزان آشفتگي باد كه از عوامل مهم جريان نزديكي سطح زمين و خيابان
  . كندتر ميشده و ميزان آشفتگي را بي، پايين و باال انتقال داباد را به ديوارهاي رو به باد

  هاي كوتاه هاي بلند در ميان ساختمانقرارگيري ساختمان.  4. 2

اي كوتاه اطراف آنها تأثير عميقي بر الگـوي جـاري   ههاي بلند در مقابل جريان باد در رابطه با ساختماننحوه قرارگيري ساختمان
ميـزان جريـان    ،اي در بـاالي خيمـه اقليمـي شـهر    ت برخورد با جريان باد منطقههاي بلند به علساختمان. شدن باد در شهر دارد

سبب مكـش   ، فشار بسته ايجاد شدهها در يك منطقهدر پشت جبهه رو به باد اين ساختمان. ندكبيشتري را اطراف خود ايجاد مي
ايـن   يزمسـتان عمـده منـاطق گرمسـير    در  در مناطق سردسير و. شودميجريان در سطح زمين و ايجاد يك هوا به سمت پايين 

و  اين امـر در منـاطق گـرم   . تواند اثر ناخوشايند بر ساكنان داشته باشد، هر چند كه اثر مثبتي در كاهش آلودگي هوا داردپديده مي
  .بخش باشدتواند بسيار اثرمي ،دمرطوبي كه جريان باد آرام دار

  22اثر جريان باد بر عابرين پياده.  5. 2

 24، پنـواردن )1981( 23هاي بلند و مشكالت ناشي از آن توسط نويسندگاني همچون آرنزدر اطراف ساختمان باد جريان بررسي اثر
له را در سه بخش أاين مس "آينلسي". مورد بررسي قرارگرفته است) 1976( 27 و داونپورت 26، و ايزيومو)1976( 25، آينسلي)1973(

  :مورد توجه قرارداده است 
  ران پيادهآسايش عاب -
  ساختمان بلند -
 .محيط اطراف ساختمان بلند -

  : است هاي بلند بر جريان باد در سطح حركت عابر پياده را در موارد زير ذكر كردهاثر ساختمان "داونپورت"و "ايزيومو"
  هاي ساختمانشتاب حركت باد در نزديكي گوشه -
 جريان معكوس در جلوي ساختمان -
 هاي بلندساختمان پشت و لبهآشفتگي و اختالل جريان در  -
 هاها و پيلوتافزايش شتاب جريان باد در فضاهاي محصوري نظير پاساژها، رواق -
 .هاقيفي شكل شدن جريان باد در فضاهاي بين ساختمان -
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ي كرده و رابطـه  اي از آشفتگي لباس و مو، تا اثر باد بر حركت عابرين را بررساثر جريان باد بر عابرين پياده را در محدوده "آرنز"
  ]Givoni, 2003: 4-7[:  دهدزير را براي بدست آوردن باد معادل يكنواخت ارائه مي

Us=U (1+ a×Ti) 

هم يك  a. آيدست ميه دب )U( سرعت ميانگين 29انحراف آني تغيير 28شدت آشفتگي است كه از ميانگين مجذور Tiدر اين رابطه
  .بيان شده است 4/0تا  5/1مختلف توسط محققان از  هايضريب مشخص است كه بسته به فعاليت
به . در مورد باال بودن يا پايين بودن سرعت باد به وضعيت اقليمي بستگي دارد بر آمده از بايد توجه داشت كه ميزان آسايش نسبي

طق گـرم و مرطـوب ممكـن    كه در منا تر بوده در حالي آفتاب از تهويه مهم در مقابلمحافظت  ،خشكو عنوان مثال در اقليم گرم 
  .ترين عامل باشد محافظت در مقابل باد ممكن است مهم ،در مناطق سرد در حالي كه .است برعكس باشد
  : دهدهاي بلند را به صورت زير ارائه ميهاي طراحي جهت كاهش شرايط نامناسب جريان در اطراف ساختمانآرنز همچنين ايده

  .دننري نكگيدر مقابل باد غالب جهت هاي با صفحات بزرگ بهتر استساختمان -
 .ددهاي و چند ضلعي ميزان باد جاري شده به پايين را كاهش ميساختمان دايره -
 .ددههاي افقي با شكست جريان، ميزان جريان جاري شده به پايين را كاهش ميپروژه -
 .به باد نباشد هاي اصلي عابر پياده بهتر است در جبهه رو ورودي ها وراه -
 .هاي پياده را جذب كندتواند انرژي باد در محيطگياهي مي پوشش -

  .دن باد ورودي به ساختمان مؤثر باشد در ميزان جرياتوانافزون بر اين موارد بايد توجه داشت كه جزئيات ساختماني مي
مربـوط   عمدتاًمتوني كه  متقابل باد و طراحي شهري در تأثيراز مفاهيمي است كه در ادبيات مربوط به  اي آنچه مطرح شد خالصه

انتخاب اين موارد به دليل كليدي بودن آنها در جريان باد شهري و تناسـب  . قرن بيستم است، مطرح شده است 50به بعد از دهه 
ايـن  . هاي عمومي بافت قديم بوشهر بوده است و بايد خاطرنشان كرد دامنه ادبيات علمي در اين زمينه بسيار وسيع استبا ويژگي
بـديهي  . آوردهاي مختلـف را فـراهم مـي   بستر مناسبي براي بررسي اين موضوع در بافت ،باد در اقليم شهري تأثيرمينه از پيش ز

با اين زمينـه بـه بررسـي بافـت     . تواند متغير باشداست آنچه مطرح شد مباني پايه است كه در هر اقليم متناسب با ماهيت آن مي
  .شودآن بر شكل فضاهاي شهري پرداخته مي تأثيرطراحي شهري متناسب با اقليم و قديم بوشهر و جستجوي ابعاد خالقانه 

  آن گيري تاريخيموقعيت اقليمي بوشهر و شكل. 3

از لحاظ اقليمي اين سـواحل  . است  كيلومتر، استقرار يافته 8در  20جزيره بوشهر در ساحل شمالي خليج فارس با ابعاد تقريبي شبه
بـا هـوايي نسـبتاً سـرد     طوالني و زمستان تنها در دو ماه دي و بهمن  تابستان نسبتاً. شودمحسوب مي جزو نواحي گرم و مرطوب

  .شود مشاهده مي
هاي بسياري را پشت سـر نهـاده   اي طوالني داشته و در طول تاريخ فراز و نشيببوشهر سابقه هشهرنشيني و شهرسازي در منطق

 4تا  3تاريخ پيدايش ريشهر به . كيلومتري شهر فعلي قرار دارد12يشهر است كه در تمدن اوليه درمنطقه بوشهر متعلق به ر. است
محـل  ( الميان قبل از اسالم تا دوره افشاريه بعد از اسالم دو بندر ريشهر و ليانعيدر بازه تاريخي دوره  30.رسدهزار سال پيش مي

در سـال  . شـود و دهكده ليان محل شـهر جديـد بوشـهر مـي    تدريج از اهميت ريشهر كاسته شده ه فعال بوده كه ب) كنوني بوشهر
نادرشاه افشار به سبب عالقه بسياري كه به ايجاد پايگاه نيروي دريايي در جنوب داشت، دستور كشيدن نقشه بوشـهر  . ق. ه1146

با طراحي . موريت يافتأبه تنظيم و تدوين نقشه شهر بوشهر م شاهناصرخان ابومهيري آل مذكور، درياساالر نادر. و ساخت آنرا داد
 شهر بوشهر در اين سال، آبادي ريشهر به بندر بوشهر منتقل شد و از اين پس بوشهر به صورت يكي از بنادر مهم خليج فارس در

ــد ــد        . آم ــده ش ــهر خوان ــاره بوش ــادر، دوب ــرگ ن ــس از م ــت و پ ــه خودگرف ــه را ب ــام نادري ــداث، ن ــداي اح ــهر در ابت ــن ش                         اي
بندر بوشهر در دوره قاجـار از چهـار   . شودميساختار كلي بافت قديم بوشهر در دوره قاجاريه تكميل  .]270-279: 1369يدي، حم[
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) شنبدي و كـازروني  ،مانند بهبهاني(تجار مهاجر  عمدتاًان آنها ؤسسشد كه ممحله شنبدي، بهبهاني، كوتي و دهدشتي تشكيل مي
دارالحكومه، كنسـولگري،  : از  مهم شهري موجود در شهر عبارت بودساير عناصر . نددبو )شيخ سعدان(هاي سياسي و يا شخصيت
ميدان بوده كـه در يـك    4داراي آن محله اصلي  4. جمعيت داشت 18000بوشهر .) م1867. (ش. ه1246در سال . بازار و مساجد

  .است آمدهبا هويت بوشهر به شمار ميترين فضاهاي شهري  شبكه ارتباطي با معابر و بازارهاي سرپوشيده و باز، مهم

  هاي محلي بوشهر و چگونگي وزش باد باد. 4

در . دريافت كند گوناگوني در جهات مختلفشود كه بادهاي موقعيت قرارگيري بافت قديم بوشهر به صورت شبه جزيره سبب مي
  : توان برشمردر باورهاي مردم چنين ميبا توجه به شهرت اين بادها د را انواع بادهاي غالب بوشهر ،بندي كلييك تقسيم

در زمسـتان كـه هـواي    . آيد و معموالً شديد نيست وجود ميه اين بادها در اثر تغييرات فشار هوا ب :  بادهاي منظم و فصلي -
   د و در داخـل  وز از شـمال و جنـوب مـي    اسـت  تـر مجاور خليج فارس از هواي مجاور فالت داخلي ايـران و عربسـتان گـرم   

  . دده ات ساحل به حركت خود ادامه ميارس از شمال غربي به جنوب شرقي و به موازف خليج
ايـن بـاد    .وزش اين باد در فصل پاييز است و به قول دريانوردان در برج عقرب وزش آن بسيار زياد است:  )ليمر(اد لحمير ب -

  . استبيني  شود و از اين حيث قابل پيش داراي عالئمي است كه پيش از وقوع ظاهر مي
جنوب شـرقي   وزد و جهت آن از جهت ستاره نعش مي. اين باد به باد شرجي يا باد شمال شرقي نيز معروف است :  باد قوس -

ريزش بـاران بيشـتري را بـه     ،شرقيسوزان و در زمستان با وزيدن در جهت شمال ايگرم ،در تابستان. ـ شمال غربي است
  . همراه دارد

وزد و اغلـب   ماه از سال به مـوازات سـاحل شـمالي خلـيج فـارس مـي       9اقع باد شمال غربي در اين باد يا در و :  باد شمال -
بهترين نمونه آن باد چهل روزه است كه در تابستان از اواسط خرداد تا . آورد وجود ميههاي ناگهاني و خطرآفريني را ب طوفان

 ،ن باد محلي بوشهر بوده و تنها بادي است كه در تابسـتان تري اين باد معروف. وزد اي مي العاده اواخر تير با نظم و شدت فوق
هاي منازل خود را به سمت شـمال غربـي    در گذشته بيشتر ساكنان بوشهر پنجرهاز همين روست كه  .كند هوا را متعادل مي

  . كردند نصب مي
باد ناشي از طلوع ستاره سـهيل اسـت   وزد و مردم محل بر اين باورند كه اين  از اواخر تابستان و اوايل پاييز مي : باد سهيلي -

 . رسد كه با وزش آن گرماي تابستان به اتمام مي

زمينه استفاده هوشمندانه از آن جهت كاهش اثرات رطوبـت و گرمـا در    ،اي بوشهراين تنوع وزش باد به دليل موقعيت شبه جزيره
  .فضاهاي شهري و مسكوني را فراهم آورده است

  ب با باد در بافت قديم بوشهرهاي طراحي متناس خالقيت. 5
  مكانيابي اقليمي بافت  .1. 5

    بـه صـورت يـك     آن شـهر با شهرهاي ديگر اقليم گرم و مرطوب بايد به موقعيت ويژه بافت قـديم   بافت قديم بوشهر در مقايسه
عت وزش باد نيـز در ايـن   سر ، همچنيناين موقعيت ويژه امكان وزش باد در چندين جهت را فراهم آورده. شبه جزيره اشاره كرد
بر خالف . شود در بافت قديم بوشهر، بادگير به ندرت ديده شودله يكي از عواملي است كه سبب ميأاين مس. موقعيت باالتر است

گيري بافت قديم شهرهايي همچون بندرلنگه، قشم، بندرعباس و سيراف به صورت خطي در حاشيه ساحل اسـت و   بوشهر، شكل
اين فرم ويـژه  . استاين مناطق بادگيرهاي بزرگ رو به دريا جهت استفاده هر چه بيشتر از نسيم دريا ايجاد شدهبه همين دليل در 

گيري معابر اصلي رو به دريا جهت فـراهم آوردن نفـوذ جريـان بـاد بـه درون      گيري و جهتبافت قديم بوشهر در دريا سبب شكل
اني در مقابل تابش آفتاب جهت جذب كمترين ميـزان تـابش از عوامـل    هاي ساختمگيري بلوكچند كه جهتهر. بافت شده است
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گانـه بـاد   هـاي چنـد  يابي و جهتاين موقعيت مكاناما غربي دارند،  -ها در بوشهر كشيدگي شرقياساسي بوده و عمده ساختمان
  .ها در جهات مختلف شده استگيري بلوكسبب شكل

گيـري ايـن   ارتفـاع در بافـت و جهـت    اندكي عوارض توپوگرافيك و اختالف وان بهتاز ديگر ابداعات مكانيابي موقعيت بوشهر مي
اين نوع مكانيابي بوشهر در زمان نادرشاه اتفاقي نبوده چرا كه تا قبل از آن ريشهر به صورت خطي . باد اشاره كرد ارتفاع به سمت

  .نبايد فراموش كردالبته مالحظات نظامي در اين زمينه را نيز . در كنار ساحل شكل گرفته بود
  فضاهاي شهري بافت قديم بوشهر و طراحي اقليمي متناسب با باد. 2. 5

يـا بـه عنـوان يـك      كه يا در تقاطع معابر قرارگرفتـه  هستند بوشهر معابر و فضاهاي باز ترين فضاهاي شهري در بافت قديممهم
بوشهر در تركيبي از توده هاي ساختماني و فضاهاي  كليت فضايي بافت قديم. ندكميدان در كنار عناصر عمومي شهري عمل مي

اي مواقع بـه مركـز   كه در پاره -اي ها، معابر و فضاهاي باز محلهاين فضاي باز بين ساختمان. گيردها شكل ميباز بين ساختمان
تعادلي از توده و فضـا را  ها در تركيب با اين فضاهاي باز، تركيب مفضاي حياط ساختمان. شودرا شامل مي -شودمحله تبديل مي

كننده جريان در معابر دور از دريا  فضاهاي باز نقش توزيع ،نقش هدايت جريان باد به درون بافت ،معابر. كنددر اين بافت ايجاد مي
نهـا  اي با معابر متقاطع در اطـراف آ خانه اي يا چندخانه هاي كوچك تكهاي ساختماني به صورت بلوكگيري بلوكشكل. دنرا دار

  .را ايجاد كند هاحداكثر جريان در اطراف تودهبتواند است تا 
 كـوتي،  محلـه :  گيـرد محله اصـلي در بوشـهر شـكل مـي     4هاي ساختماني،  گيري معابر، فضاهاي باز و تودهبا اين زمينه از شكل
. اسـت گرفتـه سجد محله شكل ميكه در كنار م ،كدام از اين محالت داراي يك مركز محله بودههر. دهدشتي شنبدي، بهبهاني و

هاي بهبهاني، شنبدي و دهدشتي در كنار مساجدي به همين و مركز محله) سعدان( كوتي در كنار مسجد شيخ سعدونمركز محله
ن باقيمانده، مركـز محـالت ديگـر دچـار تغييـرات سـاختاري عميـق        آكوتي كه قسمت عمده غير از محله .است نام شكل گرفته

نيز شـكل گرفتـه   ... ها، حسينيه حاج مريم و بايد ذكر كرد كه فضاهاي باز در كنار مسجد جمعه، حيسينيه كازروني البته. است شده
  ].130-136: 1386رنجبر، [است 

  
  

  
  
  
  
 
  

  معابر  .1. 2. 5

عـوارض   ،دمـا و رطوبـت و جهـت وزش بـاد     ؛شرايط مكاني و اقليمي شهر شامل ،گيري شبكه معابرامل در شكلوع نتريمهماز 
 اي اسـت كـه در اغلـب    تناسبات عـرض و ارتفـاع معـابر بـه گونـه     . رود به شمار ميطبيعي زمين و مصالح ساختماني بومي وغيره 

  .رسدهم مي 6به 1است كه اين تناسب گاه به  2به1نسبت عرض به ارتفاع  يعنيحداقل تناسبات معابر. دار داردر سايه قر هاي روزساعت
معـابر  . آوردباد در معابر را فـراهم مـي   امكان توزيع باد و حداكثر تبادل بنا ودر اين بافت فضاهاي باز با  معابرشمار هاي بيتقاطع

  .دآور و امكان حضور هر چه بيشتر نسيم دريا در بافت را فراهم مي استاصلي جهت دريافت حداكثر باد، به سمت دريا جهت گرفته

  .سازمان نقشه برداري و ميراث فرهنگي بوشهر : خذمأ. بوشهر و ديد كلي بافت 1335عكس هوايي  . 4و  3وير اتص
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ها در لبه معابر نيـز  نحوه قرارگيري ساختمان. كندامكان كوران بيشتر را ايجاد مي ،دن سايهباريك بودن معابر عالوه بر فراهم آور
له به ايجاد زمينه هر چه بيشتر برخورد باد با سـاختمان و ورود بـاد بـه    اين مسأ. كنداي است كه از امتداد معبر تبعيت نميبه گونه

لـذا معـابر داراي   . توان مشاهده كردها در طبقه اول به وضوح ميختمانآمدگي سااين امر را در پيش. كند كمك ميفضاي داخلي 
ايـن پـيش   . شـود ها كم مـي د كه در اين مقطع عرضي با حركت به سمت باالتر فاصله ساختمانشومقطع عرضي خاص خود مي

هـا   ها توسـط كوچـه  د و بلوكبست به ندرت وجود داركوچه بن ،در اين بافت .كندتر ميآمدگي و مقطع عرضي كوران را نيز شديد
  ].130-136:  1386رنجبر، [ دخور را داشته باش تا حد اكثر سطوح هوا ستاحاطه شده ا

بـا  . كنـد  كوران هوا عالوه بر پايين آوردن رطوبت معابر و ايجاد آسايش حرارتي، رطوبت ديوارهاي دو طرف كوچه را نيز جذب مي
هاي متخلخل دريايي، رطوبت فضاي داخلـي نيـز    صالح ساختماني بومي يعني سنگخشك شدن اين ديوارها به دليل استفاده از م

  .  شود ريق ديوار به بيرون هدايت ميقسمتي از رطوبت فضاي داخلي از ط ، در واقع با ايجاد كوران در معابر. شود جذب مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

         
  ها و ميدانچهميدان  . 2. 2. 5

اي باز عمومي در بافت قديم بوشهر عالوه بر كاركردهاي اجتماعي، نقش توزيع جريان باد در معابر گونه كه اشاره شد فضاههمان
دسته اول فضاهاي باز كه در محـل  :  استشدهاين فضاها در بافت قديم بوشهر به دو دسته تقسيم مي. استرا نيز بر عهده داشته
     نار عناصر عمـومي نظيـر مسـجد جهـت كاركردهـاي اجتمـاعي ايجـاد       و دسته دوم فضاهايي كه در ك شدهتقاطع معابر ايجاد مي

 .استكز محالت چهارگانه بودهفضاها همانگونه كه اشاره شد، مر ترين اينمهم. اندشدهمي

در همين جا بايد اشاره كرد كه حضور ساختمان مرتفع در لبه اين فضا، مطابق با آنچه در مباني نظري ذكر شد، نقش آشفته كردن 
 هـوايي سـال   كنوني بافت و هم در تصاويرله هم در وضعأاين مس. كندزمين در فضا را ايفا مي باد غالب و حركت جريان به سطح

  .مشهود است شده كه با زاويه تهيه 1345

 .آرشيو تصويري ميراث فرهنگي بوشهر: مأخذ . هانمونه پيش آمدگيمعابر و  .7و  6، 5 وير اتص
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آوردن مبلمـان   و فراهماين فضاها، همزمان با مالحظات اقليمي، توجه به حضور مردم در فضا  همزمان نكته مهم ديگر در طراحي
هاي دهدشتي و كوتي ايـن موضـوع را بـه طـور بـارز      دو عكس باقيمانده از مركز محله. نشستن به عنوان جزئي از بدنه فضاست

   31.دهدمي نمايش
هـاي  نـه خا عمـدتاً  -هاي بلنـد كند و آن قرارگيري ساختمانله ديگر را نيز آشكار ميأيك مس ،ها در بافتنگاه به ارتفاع ساختمان

نقش ويژه اين اخـتالف ارتفـاع را در    وله را به طور ويژه در لبه فضاهاي باز أاين مس. است ترهاي كوتاهدر ميان ساختمان -اعيان
  .  مشاهده كردتوان  ميتر اي و حركت باد در سطوح پايينكردن باد منطقه آشفته

  :   رسي استقابل بربه طور كلي حركت باد در بافت قديم بوشهر در سه سطح 
نخستين استفاده از ايـن  . شودهاي مرتفع به بافت وارد مياي است كه در برخورد با ساختمانسطح اول، ارتفاع وزش باد منطقه -

  .گيردباد در پشت بام صورت مي
  .ها در طبقات باالتر از طبقه همكف استسطح دوم، فضاي حياط ساختمان -
  . ثير بر انسان در فضا را داردأعابر است كه بيشترين تسطح سوم، فضاهاي باز در بافت و م -

  .كندهوشمندانه بودن طراحي در بافت متناسب با وزش باد را نمايان مي ،ها در بافتاين توزيع ارتفاعي ساختمانبه طور واضح 
معابر زيادي به  ورت شكسته بوده به صو عمدتاً كه. متقابل باد و طراحي شهري استات تأثيراز  متأثرها نيز فرم ميادين و ميدانچه

  .آوردزمينه تقسيم باد به معابر ديگر را نيز فراهم مي ،اين فرم با اغتشاش باد در سطح عابر پياده. شدآنها باز مي
اي كه بافت قديم بوشهر بيشترين بازشوها به سمت بيرون به گونه ؛گيردبدنه فضاهاي عمومي نيز متناسب با جريان باد شكل مي

بر تنوع بصري فضاهاي شهري نيز  ،عالوه بر كاركرد اقليمي ود گيرهاي متنوع شكل ميبازشوها در سطوح مختلف با فرم. ا داردر
بدنـه فضـاهاي    عناصري خاص نظير شناشير و طارمه نيز متناسب با استفاده بهتر از سايه و باد در ،بر بازشوها عالوه. گذارداثر مي

  .]130-136: 1386بر، رنج[ شهري شكل گرفته است
  
  
  
  
  
  

 .بوشهر ميراث فرهنگيآرشيو تصويري :  خذمأ. ميدان كوتي و دهدشتي: و نمونه جانپناه و بون در خط آسمان  مبلمان در بدنه فضاهاي شهري .9و  8تصاوير 

 و فرم شكستههاي كوتاه گيري ساختمان بلند در كنار ساختمان قرار .10تصوير
 .1345عكس هوايي  انتخاب نگارندگان از : خذأم. هدشتيميدان د
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 فضاها و عناصر معماري. 3. 5

بـاز بـودن ع طـرف بنـاي     . دكاركردي پيوسته با فضاهاي شهري و جريان بـاد دار فضاها و عناصر معماري در بافت قديم بوشهر 
برونگرا و  هم افتيب ،معماري به فضاي عمومي جهت استفاده از حداكثر استفاده از جريان باد در كنار يك حياط كوچك خصوصي

هويت برونگرا بيشـتر خـود را در سـطح     ،به دليل عملكرد اقليمي پوسته يا نماي ساختمان. كنددرونگرا را در بوشهر ايجاد مي هم
  .توان بررسي كردكاركرد اقليمي پيوسته عناصر معماري با فضاهاي شهري را در موارد زير مي. كندفضاي عمومي متبلور مي

  ط حيا . 1. 3. 5

ابعـاد حيـاط    .نگر، مستقل، محوري و مركزي، سر گشوده و رو به آسمان اسـت هندسي، درونفضايي با نظم ؛حياط هسته مركزي
حوض و باغچه بـه شـكل   . دشوهايي است كه پيرامون آن، ساخته ميتعداد و نوع اتاق با متناسب، تابع اندازه زمين و تناسبات آن

ها كاشته خاطر زيبايي خاص خود در داخل خانههنخل، موز و مركبات ب ولي غالباً. دندار حضور يبوشهر ويژه خويش در حياط خانه
كننـد و در  ابريشم، عناب، سه پستان، كنار و لور از درختان ديگري هستند كه در اين اقليــم رشـد مـي   كهور، گلدرختان .دشومي

عملكرد اقليمي حياط در ارتباط با جريـان بـاد بـه     .]1378همكاران،  مهندسين مشاور جبارنيا و[ شودطور محدود ديده مي هبافت ب
هاي مختلف بنا و در طبقـات مختلـف   هاي اطراف حياط كه در ضلععمق اتاق معموالً. گرددمي هاي جنبي آن برنقش تهويه اتاق

ان تهويه هر چه بيشتر را فراهم امك) فضاي شهري و حياط(د، به نسبت طول زياد نيست و قرار گرفتن دو فضاي باز گيرشكل مي
ختان موجـود  در. كنددو فضاي باز حياط و فضاي باز شهري را به هم متصل مي ،توان گفت جريان بادميكه اي به گونه. آوردمي

  . دكندر حياط نيز باد جذب شده را در سطح پايين حياط آشفته مي
  اتاق  . 2. 3. 5

اي هندسي است، اما از يك با شالوده ي مستقليبه تنهايي فضا، با وجود اينكه ياط استا نظم هندسي و متكي به حاتاق فضايي ب 
هاي در بوشهر اتاق فضايي است محصور و مسقف كه كليه فعاليت. ضلع به نور، آب، هوا و گياه درون حياط وابسته و متوجه است

نشـين  نشـين و زمسـتاني  تقسيم آن به فضاهاي تابسـتان بر مبناي سازماندهي كل فضاها و ها  اتاق .گيردزندگي در آن صورت مي
 نشـين هاي تابستانارتفاع دادن به خانه، جهت رسيدن به مسير حركت بادهاي مناسب سبب شده است كه اغلب اتاق. ستاشكل گرفته

زمستاني، اتاق كـوچكي   اتاق. دگيرتر از سطح حياط قرار ميهاي زمستاني در طبقه همكف يا كمـــي پاييندر طبقات باال و اتاق
  . شودگودي آن در سطح زمين و بستـــه بودن آن از چند جهت باعث گرم شدن سريع آن مي كه شو است با تعداد كمي باز

در بسـياري  . ستادرها قرار گرفته هاي مختلف آن بازشوهاي كامل يا نيمكه در جبهه استهاي تابستاني فضاهايي عكس، اتاقبر
   ند و در بعضي نيز تعداد بازشوهاي آن در هر چهـار جبهـه اتـاق بـه شـانزده عـدد       كتاق مانند يك بادگير عمل ميها اين ااز خانه

و  ي، هشـت دري، ده دري، دوازده دري دري، هفـت در دري، شـش دري، چهـاردري، پـنج  ههاي تابستاني در انواع ساتاق. رسدمي
در كنار  معموالً. دو اتاق مجلسي دار) نشيمن(ي مختلف از قبيل، اتاق بنشين ها عملكردهــااين اتاق. دشوشانزده دري ساخته مي

اين فضا تعـداد زيادي طاقچه و كمـد ديـواري يـا    . خانه و يا همان پستو قرار گرفته استبه نام صندوق ياتاق كوچك ،اتاق بنشين
. ارسي، طاقچه، درو و حصيرهاي كف و غيـره اسـت  انواع در و نيم دري، گلجام، شو، عناصر مختلف يك اتاق، شامل باز. درو دارد

بـوده و در جـداره   ) كركـري (اي كركره جداره بيروني از نوع معموالً. است آنها ها دوجداره بودنويژگي مهم درها در برخي از اتاق
رشيد و ديـد مسـتقيم   توان بدون تابش نور خوبا باز كردن در داخلي مي. داخلي، مثل درهاي مناطق ديگر داراي دو لنگــــه است
هاي اعياني خانه پوشانند ولي دربا قشري از گچ مي ها را معموالًكف اتاق. از بيرون، جريان باد مطبوع را به داخل اتاق هدايت كرد

ـ كردمـي  هاي معمولي بر روي كف گچين انواع حصير به ابعاد مشـخص پهـن  در خانه. پوشها چوبي استكف انـواع حصـيرها   . دن
ها به چند شكل بـه ديگـر   اتاق ].1378مهندسين مشاور جبارنيا و همكاران، [ ستابحريني معروف بوده وچوالن، ستد  ،)بوريا(بليو
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هـا نيـز تركيبـي    در كنار هم قرارگرفتن اتـاق . دبه حياط راه دار هاي طبقه همكف، مسقيماًاتاق. مرتبط بوده استفضاهاي موجود 
  . ن تركيب طارمه و اتاق استترين آرايجد كه دهجالب را ارائه مي

  طارمه . 3. 3. 5

طارمه فضايي است از يـك طـرف بـاز و    اري بيشتر نقاط ايران رواج دارد، طور كلي طارمه همان ايوان يا صفه است كه در معمبه
زه طارمه نسبت اندا. گيردگاهي بدون سقف و به عنوان نشيمن موقت فصلي داالن و ارتباط دهنده چند فضا مورد استفاده قرار مي

در اين اندازه از عـرض يـا طـول    . به نياز و ابعاد خانه متغير و حداقل عرض آن به اندازه عرض يك راه پله دو طرفه يا مدور است
  .نوسان است اتاق يا حتي طول و عرض يك در، در ينيك اتاق يا چند

. مستطيل خيلي كشيده اسـت  نزديك به مربع و غالباًگوش  چهار ،ترين نوع آن ل گوناگون ساخته شده است و سادهاشكاطارمه به 
 ،هـا بـا شـكلي مركـب    د يكي از زيباترين طارمهبا هم تركيب شو )U(و  )L(هاي عمود بر هم د به صورتتواناين اشكال ساده مي

ـ  اي شكل است كه طارمهطارمه عمارت شهرداري فعلي است كه تركيبي از دو طارمه ذوزنقه ه هـم پيونـد   اي چهارگوش آنهـا را ب
در جايي كه دهانـه تحـت پوشـش اجـازه     . طارمه در بيشتر موارد مسقف است و ارتباط بصري با حياط و بيرون خانه دارد .دهدمي

د سـتون يـا جـرز در جلـوي آن     گيرد ولي اگر اين دهانه بـزرگ شـود يـك يـا چنـ     دهد، در محل تيرهاي حمال ستوني قرار نمي
بـه  طارمـه   .شده است يي زيبا ديدههاها با كركرهربه گذ نيز فضاي باز رو و هاي بدون سقفطارمهدر چند خانه البته گيرد  ميقرار

نقش آن در  عمدتاًشود و لي طارمه هم در حياط و هم در نما ايجاد مي. ستابين ساير فضاهاي خانه نيز عنوان فضاي ارتباطي ما
را داشته و به عنوان يك فضاي اتصال كه داراي سايه و تهويـه اسـت   طارمه نقش واسط بين اتاق و حياط . تر استرنگ پر ،حياط

  .شوداز آن استفاده مينيز به عنوان دسترسي و نشيمن 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
   شناشير.  4. 3. 5

شناشـير   .فراهم آورده است نيز منحصر به فرد بوشهر است كه تنوع شيوه ساخت آن تنوع نماهاي بافت راهاي  شناشير از شاخصه
هـاي مطبـوع كـه از فضـاي خصوصـي اتـاق،       از يك سو مكاني است براي استفاده از نسـيم و باد : داراي چند كاركرد مهم است 

و از سوي ديگر عالوه بر آنكه امكان تماشـاي فعاليـت روزمـره در     شود منجر ميدسترسي مستقيم و نزديك به فضاي عمومي را 
  . كندها از بيرون را نيز ايجاد ميصال و ارتباط اتاقامكان ات ،آوردفضاي عمومي شهري را فراهم مي

  .انواع طارمه .13و  12،  11ويراتص
 .و آرشيو تصويري ميراث فرهنگي بوشهر 1386رنجبر،:  مأخذ 
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نيز اسـتفاده شـده كـه ايـن جـدارهاي       ،هاي چوبي ثابت مثل كركرهاز بازشوها و جداره ،هاي چوبي يا فلزي شناشيربه جاي نرده
تابش مسـتقيم آفتـاب    مانع خوبي در برابر همچنينفضاي داخل ديده شود  ،بدون آنكه از بيرون گذر نسيم را ميسر كرده ،مشبك

سقف ساخته شده اسـت  شناشير به دو صورت مسقف و بي. دشوو رو به بيرون باز مي است ها متحركبعضي از كركره. بوده است
پوشش چوبي يا به صورت پيوسته بر روي كـل  . ندكقطر چهار تراش تكيه مي هاي كمپوشش بر روي ستون ،داردر نوع سقفكه 

ابعاد شناشير از دو يا سه متـر تـا حـدود بيسـت متـر       .ها قرار گرفته استپيوسته و فقط روي بازشوهاي اتاقآن و يا به شكل غير 
نرده  ،تراشر هاي چها كاربرد چوب. شناشير در يك يا دو جبهه بيروني و در يك تا چهار جبهه داخلي قرار گرفته است. متغير است

. زيبـايي خاصـي بـه آن داده اسـت     ،نآآويزان در زيـر   و كار چوبي و فلزي پر پاهايو گلهاي كركري ،چوبي و فلزي زيبا) معجر(
تـوان  به نوعي مـي . توان تالش فضاهاي خصوصي جهت استفاده بيشتر از جريان باد فضاهاي عمومي بافت دانستشناشير را مي
آورده و اين عملكرد اقليمي زنـدگي  تنيدگي پيوسته فضاي عمومي و خصوصي در استفاده از باد را فراهم  يك درهم ،گفت شناشير

  .زندعمومي را به زندگي خصوصي پيوند مي
  
  
  
  
  

  
  

  
  ها پنجره.  5. 3. 5

اي كـه داراي تقسـيمات   و نيم دايـره  3/1و  2/1هاي هايي با مقياسهاي عمومي بافت قديم بوشهر در تركيبي از مستطيلپنجره
بايـد  . شـود ديـده مـي   2/1باالي قاب پنجره بازشويي مستطيل شكل با تناسبات اي موارد در در پاره. گيردشعاعي است شكل مي

تركيـب  . شـود متنـوع اسـتفاده مـي   رنگـي  هاي دايره باالي پنجره متفاوت بوده و از شيشهخاطر نشان كرد كه نوع تزئينات در نيم
روي در . آوردشـهري را فـراهم مـي    هاي رنگي بازشوهاي مختلف با زمينه خاكستري بافت يك نوع تنوع بصري در فضايشيشه

ها امكان استفاده از باد بدون ديد بـه داخـل بنـا را    اين كركره. گيردهاي حصيري قرار ميهاي چوبي يا پردهها كركرهبرخي پنجره
اص نمونـه خـ  . مقاوم در مقابل رطوبت همچون ساج اسـت چوب مورد استفاده در بازشوها از درختان بومي . آورده استفراهم مي

. اسب با جهت و ميزان وزش باد را دارا استدرجه بوده كه قابليت باز و بسته شدن متن 45هاي پنجره در بافت قديم بوشهر، پنجره
  .دگيراين باز شوها بيشتر در شناشيرها مورد استفاده قرار مي. كندباز و بسته بودن اين باز شوها يك تنوع بصري خاص در بافت ايجاد مي

  بون  پيش ون وب .6. 3. 5

چون . فرم خط آسمان در فضاهاي شهري نيز متناسب با استفاده از جريان باد داراي هويت خاص خود در بافت قديم بوشهر است
د، شوهايي چوبي به هم وصل ميهايي كه با طراحيپناهلذا خط آسمان به صورت جان ،شدهاز پشت بام جهت نشستن استفاده مي

هـاي  در بعضـي از خانـه  . داشته اسـت  "سر پله"منظور گاهي اتاقي كوچك براي قرار دادن وسايل به نام بدين . گرفته است شكل
  .است شده اعياني دستشويي نيز در بام تعبيه

 .ميراث فرهنگي بوشهرآرشيو تصويري : خذ أم. شناشيرانواع  .16و  15، 14ويراتص
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هاي تابستان از اين فضا بسـيار  لذا در شب. آورداي آشفته شده را فراهم مياولين فضايي است كه امكان استفاده از باد منطقه ،بام
با اين توصيف كـاركرد  . آورده استهاي مختلف را فراهم مياين استفاده از بام يك فضاي عمومي بين بام. شده استاده مياستف

  .شودمتناسب با باد در دو جهت عمود بر زمين و موازي با زمين در بافت قديم بوشهر ايجاد مي

  گيري نتيجه

 ي شهري و معماري همساز با اقليم را در بافـت قـديم بوشـهر نمايـان     هاي طراحي متناسب با جريان باد به وضوح طراحخالقيت
كه يك پيوستگي عميق بين فضاهاي عمومي و خصوصـي در اسـتفاده از    شود يارزش اين ابداعات زماني بيشتر آشكار م. كندمي

ي شـده و سـيماي   اين عامل سبب در هم تنيدگي بدون مرز مشخص فضاهاي عمومي و خصوصـ . داشته باشد جريان بافت وجود
در واقع سلسله مراتبي از طراحي متناسب بـا جريـان بـاد از    . كندمنحصر به فردي از مناظر عمومي شهري را در بوشهر ايجاد مي

تطبيـق ايـن   . تنوع نماهاي شهري را نيـز فـراهم آورده اسـت    ،از باد يهاي استفاده حداكثرتنوع شيوه. گيردبافت تا بنا شكل مي
در . كندايج مطالعات علمي در اين حوزه به وضوح دانش شهودي طراحان و مردم گذشته اين سرزمين را آشكار ميها با نت خالقيت

يك مقايسه تطبيقي مباني ارائه شده در بخش اول و تحليل اقليمي بافت قديم بوشـهر در بخـش دوم را بـه صـورت خالصـه در      
  : توان ذكر كردموارد زير مي

نخستين گام جهت به چنگ آوردن باد در فضاي شهري و مسكوني بـوده   ،هر در يك شبه جزيرهقديم بوشيابي بافت مكان -
هاي خاص خود را در توزيع جريان باد به درون بافت داشته كه در پيچيدگي ،گيري خطيله در قياس با شكلأاين مس. است

 .كندمين ميأله را تأبوشهر شبكه ارتباطي فضاهاي باز در سطوح مختلف اين مس

توپوگرافي بر جريان باد، موقعيت بافت بوشهر داراي اندكي اختالف ارتفاع بوده كه طراحي بافت بـه صـورت    تأثيرمطابق با  -
 .توپوگرافي روبه باد حداكثر استفاده از بافت را فراهم آورده است

تفاع در سطح شـهر يـك عامـل    اي، اختالف ارهمانگونه كه در مباني پايه ذكر شد جهت استفاده بيشتر از جريان باد منطقه -
اي در اتصال با آسمان را ايجاد كرده كه امكان آشفتگي بيشتر جريان باد نظام ارتفاعي در بوشهر يك بافت دندانه. پايه است

نوع توزيع ارتفاعي و جزئيات طراحي بام در بوشهر  به عبارتي؛. آورده استاي جهت هدايت به سطوح پايين را فراهم منطقه
 . مواري را باال برده استسطح ناه

ها در بافت قديم بوشـهر  ها و ميدانچهمرور ميدان ،كوتاه يهاهاي بلند در ميان ساختمانمطابق با اصل قرارگيري ساختمان -
طبقه هم  4اين اختالف ارتفاع گاه به . كندها را آشكار ميح قرارگيري يك ساختمان بلندتر نسبت به ديگر ساختمانوبه وض
 .است رسيدهمي

اي بوده كه معابر اصلي بيشترين جريان باد را بـه داخـل بافـت كشـيده و مقطـع      نحوه طراحي معابر اصلي و فرعي به گونه -
ها در طبقه اول بيرون زدگي ساختمان. برده استعرضي معابر و نوع طراحي نما شدت آشفتگي باد در سطح معابر را باال مي

ها بر ايـن شـدت آشـفتگي و كـوران     عدم طبعيت خط معابر از خط ساختمانو معابر  با وجود سختي در اجرا و فرم ارگانيك
 .گذاشته است مضاعف تأثير

فـرم  به سطح عابر پياده آورده و شكستگي  را ها بادهاي سطح باالترها و ميدانچه هاي بلند در لبه ميدانقرارگيري ساختمان -
اين فضـاها نقـش توزيـع بـاد      به عالوه. آورده استفراهم مينيز را  شتر باد در سطح عابر پيادهاين فضاها امكان حركت بي
 .استداشتهبرعهده تر را معابر اصلي به معابر فرعي

اي از باد براي جذب آن به فضـاه  استفاده حداكثرياست كه در جهت  پوسته بناي معماري قديم بوشهر يك پوسته اقليمي -
هاي جـذب حـداكثري بـاد را    به وضوح تنوع روش... يژه شناشير، فرم بون و ها، عنصر و اشكال پنجره. كند داخلي تالش مي

 .كندنمايان مي
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شود كه همه ابداعات ايجاد شده در شـكل فضـاي شـهري و    ها متناسب با جريان باد زماني بيشتر آشكار مياهميت اين خالقيت
  . شودمعماري با زندگي روزمره و آداب و سنن بوشهر آميخته مي

كنكاش بيشتر در هـر عنصـر اقليمـي در بوشـهر و      است ار به صورت خالصه به طراحي متناسب با باد پرداخته و بديهياين نوشت
ن نوشـتار را  آاي تطبيقـي  هـ يافتـه  ،تواند به صورت علمـي مي ر مبناي برداشت ميزان و سرعت بادهاي آماري باستفاده از تحليل

  .تقويت كند
  

  ها نوشت پي
  
1. Regional wind تحت عنوان عمدتاًه ك Gradient windوUndisturbed wind شود شناخته مي.   

  . 2  comfort 
. 3   axioms and axiomatic method 
 4 . Coriolis 
 5  . Vertical Profile  

   6 . Turbulence Spectrum 
  .7  Landsberg 
  8 . Roughness 
.9  Munn, R.E (1970) Air Flow in Urban Areas. Urban Climates, Technical Note  

No.108.world Meteorological Organization. Geneva, Switzerland, pp 15-39. 
10 . Randomly  

 11 . Transitional Zone 
 12 . Undisturbed Wind 

13. Urban Boundary Layer   
 14 . Aerodynamic Roughness 
 15 . Wind Shear Stress 
 16 . Von Karman Constant 
 17 . Silhouette Area 
 18 . Davenport, A.G. (1960) Wind Load on Structures. Technical Paper. No, 88. National Research   

Council. Ottawa. Canada 
 19 . katiabatic winds 
 20 . Concave 
 21 . Convex 

 : به. ك.براي اطالعات بيشتر ر. 22
Givoni, Baruch (1998) Climate consideration in Building and urban Design van Nostrand  
Reinhold. United  states  of America . pp295-298.  

 23 . Arens 
24. Penwarden 

 25 . Aynsley 
 26 . Isyomuv 
 27 . Davenport 
 28 . Root  Mean  Square 
 29 . Instantaneous Deviation 
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