
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


                                                                        1391مجموعه مقاالت دومين همايش ملي انرژي باد و خورشيد، تهران، سوم اسفند 

 www.windconf.ir            021 -  88671676        مجري همايش: هم انديشان انرژي كيميا
 

  تحليل نقش باد در شكل گيري سيماي بافت تاريخي بوشهر
 اعظم هدايت، دانشجوي كارشناسي ارشد معماري، دانشگاه ازاد اسالمي واحد خوراسگان( اصفهان) ايران -1

  مسعود ضيايي، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان (اصفهان) ايران  -2
     

  چكيده

هاي دور  رود كه در زندگي بشر از زمان به شمار مي گيري جوامع انسانيدر شكلعوامل اساسي  شناخت اقليم به عنوان يكي از 
شرايط اقليمي تحت تاثير عواملي از قبيل دما، شدت نور خورشيد، ميزان . اي برخوردار بوده است تاكنون از اهميت ويژه

يا و .... بستگي دارد. بناهاي بومي در هر منطقه بر اساس توپوگرافي زمين، ارتفاع از سطح در پوشش گياهي،  رطوبت، باد، بارش،
 مهمي بسيار نقش باد جريان اقليمي، عوامل ميان دراند. هماهنگي با اين شرايط و ايجاد حداكثر آسايش كاربران شكل گرفته

 ساختما ، پراكنشگيري جداره شهريها، شكل ساختمان تراكم و ارتفاع معابر، گيريجهت .دارد شهر فرم به دهي در شكل

- الگوي جريان باد متفاوت مي نوع اقليم و در هر منطقه بر اساس كه شهري هستند طرح عناصر جمله از ... و مرتفع هاين
پردازد كه تحت تاثير عامل اقليمي جريان باد در هايي ميتحليلي به بيان ويژگي -د. اين مقاله با استفاده از روش توصيفينباش

دهد كه فضاهاي شهري در بافت تاريخي بوشهر نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي هر شكل گرفته است. بافت تاريخي بوش
به ميزان زيادي تحت تاثير جريان بادهاي محلي شكل گرفته است. طراحي بر اساس جريان وزش باد در اين محدوده ارزشمند 

ع عرضي گذر)، فضاهاي پر و هاي كناري ( مقطرتفاع جدارهگيري گذرها، نسبت عرض معابر به اهايي از قبيل جهتدر ويژگي
بام، طارمه و ... با  ، شكل گيري عناصر معماري از قبيل شناشير،هاتوسعه عمودي ساختمانخالي، مكانيابي معابر و ميادين و 

  .يابدباالترين كيفيت تبلور مي
  

  ومي،  بافت تاريخي بوشهراي، معماري بواژگان كليدي: معماري همساز با اقليم، باد منطقه
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اي در پس از يك قرن تجربه معماري مدرن، با وجود دستاوردها و تحوالت باارزش آن، مشكالت پيچيده: مقدمه
ميالدي، به سمت رشد جمعيت، افزايش مصرف  21دهد. وضعيت جهان در قرن عرصه محيط زيست رخ مي

هاي مدرن از منابع انرژي ساختماناي كه امروز نيمي از انرژيند بگونهكانرژي و توزيع نامتعادل منابع حركت مي
هاي ناشي از مصرف شود و با توجه به سرعت از بين رفتن اين منابع و همچنين افزايش آلودگيفسيلي تامين مي

يجاد حفره ها، اين شرايط تحميل بزرگي بر محيط طبيعي است كه در زمان ما منجر به تغييرات آب و هوايي، اآن
در اليه اُزون و تغيير رويكرد انساني نسبت به محيط طبيعي شده است. از اين رو طراحان سعي در استفاده از 

- سو با ساير هنرها، مبحثي نو را با عناويني نظير، بحرانمنابع انرژي تجديدپذير داشته و در اين راستا معماري هم
 توجه از نظر گذشته در ما شهرهاي محيطي مطرح شده است.تهاي طبيعي، معماري اكولوژ يكي و معماري زيس

 از استفاده منابع، جويي درصرفه طبيعت، با سازگار و متناسب توسعة نظير آب، ، محل اكولوژيك محدوديتهاي به
 ههنرمندان استفادة و و بادگير قنات : نظير حيات، ادامة براي مناسب و مؤثر هايروش ابداع بومي، مصالح و مواد
 اطراف و عمومي فضاهاي ها،در حياط هاباغچه و باغها ايجاد مطبوع، مناظر ايجاد و تلطيف هوا براي گياه و آب از

 از كوركورانه پيروي و توسعه كالسيك از الگوي تبع به ما شهرسازي امروز ليكن اند،بوده نمونههاي خوبي شهرها
 شرايط ناپايداري تنها نه ست، اعتنا بي بومي، خصوصياتو  شرايط به نسبت كه شهري توسعة ايكليشه هايمدل

   .]1[است داشته دنبال به نيز را اطراف ناپايداري مناطق بلكه آورده، پديد شهرها در را
 در باد وزش شرايط به پتانسيلها بيشترين شهري، اقليم تغييرات و شهري طراحي متقابل تأثير نظر نقطه از

 .است "ايمنطقه باد"گذارد مي اثر شهري تهويه شرايط بر كه هوايي و آب تورفاك ترين مهم . گردبرمي شهر

 هوا به جريان حركت باعث شهر، اطراف باز مناطق و شهر پرتراكم هسته بين دمايي هايتفاوت آن بر عالوه

 انسان، حرارتي آسايش بر خيابان، سطح در خصوص به شهري باد وزش شرايط .شودمي شهر مركز سمت

 دارد. مستقيم اثرات هوايي هايآلودگي تمركز ميزان همچنين و سرمايش و گرمايش مصرف انرژي، نميزا

 در و داده كاهش را باال دماهاي در گرما از ناشي فشارهاي تواندمي باد شهري وزش شرايط اين، بر افزون

 نگاه يك با ديگر ويس از .افتد تعويق به حرارتي هايايجاد جزيره ، شهري بادهاي سرعت افزايش صورت

 ساختمانها لبه در آشفتگي ايجاد با و افزايش يافته مرتفع ساختمانهاي كنار در است ممكن باد سرعت ويژه،

 مناسب استراتژي با يك ميشود ايجاد ها ساختمان طراحي چگونگي اثر در كه پديده اين .كند ايجاد مشكل

 كنترل باد بر ميتواند شهر طرح چگونگي و شهري يطراح كه گفت ميتوان لذا .است كنترل قابل طراحي در

 و بوده خاص اقليم داراي كه مناطقي در مسأله اين .باشد مؤثر پياده عابر سطح در ويژه به مختلف سطوح در
  ]2[ .است برخوردار بيشتري اهميت از دارد، حرارتي آسايش بر بسياري باد تأثير وزش ميزان

گيري شهر بطور كلي و ك سو بررسي تاثير الگوي جريان باد بر شگلهدف نوشتار حاضر از ي: هدف تحقيق
 راهكارهايتحليل نقش اين عامل در شهرسازي بافت تاريخي بوشهر به طور خاص و از سوي ديگر توجه به 

ابداع  انساني هايفعاليت در محيطي آسايش ايجاد ي است كه معماران تواناي سنتي كار به منظورمناسب
-صرفه موجب تواندمي زيادي تا حد آنها از بهينه استفادة و اقليمي هايپتانسيل به توجهوزه امر اند.كرده
  .بود خواهد شهري پايدار سوي توسعة به گامي عامل، همين و باشد طبيعي انرژيهاي غير مصرف در جويي
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ط تهويه شهري اثر ترين فاكتور آب و هوايي كه بر شرايهمانگونه كه گفته شد مهم: هاي شهريباد و محيط
. شرايط وزش باد عاملي است كه تاثيرات زيادي بر آسايش حرارتي انسان دارد كه "باد منطقه اي است "گذاردمي

كند. سرعت باد در شهر به دو عامل اصلي سرعت اين عامل در مناطق گرم و مرطوب به طور ويژه خودنمايي مي
 فرم اثر در كه ناهمواري سطح با برخورد در بادها سرعتاي و نحوه طراحي شهري بستگي دارد. باد منطقه

ميشود. لندسبرگ مهمترين عامل افت سرعت باد در شهر را  كاهش و افت دچار ميشود، ايجاد شهر در ساختمان
كند بادهاي توزيع شده در داند و مان بيان ميهاي در مسير باد ميهاي ايجاد شده توسط ساختمانناهمواري

هاي ساختماني و كريدورهاي خياباني در شهر اتفاقي بلكه براساس چگونگي نظم دهي بلوك شهر نه بصورت
 جهات در كه فشار و رطوبت دما، به اختالفات مربوط تا شود مي موجب هوا افقي حركات ]2[گردند. جاري مي

است  طبيعت در مهمي يندهكن تعديل باد بنابراين، . درآيد تعادل حالت به هوا رفته، بين از دارد، جو وجود افقي
 بويژه آن، اقليم خرد شرايط به تا حدودي بيروني مكان يك در باد پذيري انعطاف دامنة و ها فعاليت . گستره]3[

 گذارد،مي هوا دماي بر كه تأثيري دليل باد به سرعت ميزان .دارد بستگي آن سرعت و تابش خورشيد وضعيت
 شرط كه توجه داشت بايد .]4[دهد مي قرار تحت تأثير را باد حركت شيوه و دامنه ساختمان، است. شكل مهم
 اندك با زيرا است؛ دشوار آن رعايت حال عين در ولي عمده، شرطي باد، طبيعي وضعيت در مانع اختالل عدم

 .شودمي دگرگوني دچار فشار و جهت سرعت، لحاظ از باد طبيعي وضعيت زمين، روي در معماري ساز و ساخت
 در آسايش مناسب باد جريان كه نيست معلوم و شد خواهد مشكل آسايش معياري ارزيابي تعميم صورت، اين در

طبيعي  يتهويه براي بتوان يا باشد، مناسب نيز سازهاي معماري و ساخت پيرامون محيط براي طبيعي، وضعيت
   ]5[ بود اميدوار آن به

  باشد:هري شامل طراحي فضاهاي زير ميهاي شمهمترين عوامل موثر بر شرايط وزش باد در محيط
 ميزان تراكم و چگونگي چيدمان بلوك ها -

 ارتفاع ساختمان و نحوه قرارگيري ساختمان هاي بلند مرتبه در سطح شهر -

 جهت گيري خيابان ها و معابر -

  ها و فضاهاي سبز ها، ميدانچهچگونگي توزيع فضاهاي باز شهري از قبيل ميدان -

در اين پژوهش مورد مطالعه  طبيعي ساختمان تهويه با استفاده ازسان به محيط هاي حرارتي پاسخ ان: تهويه طبيعي
باعث شده مردم در مناطق آب و هواي محلي  باروابط انسان و محيط هاي مختلف از طريق انطباق حرارتي قرارگرفت. 

تهويه طبيعي از اهميت  خارجي، هايگرم و مرطوب كشور نواحي در .]6[باشند سازگار شدهمختلف با آب و هواي متفاوت 
. در معماري سنتي اقليم ]7[باشداي برخوردار است. تهويه طبيعي  از مهمترين عوامل  براي ايجاد آسايش حرارتي ميويژه

طرفه، استفاده از بادگير در مسير بادهاي منطقه  صورت گرم و مرطوب ايران تهويه طبيعي از طريق ايجاد پنجره هاي دو
  .  دگيرمي

بوشهر شهري است كه خانه هايش چسبيده به هم و « به نقل از لوريمر : : سيماي بافت تاريخي بوشهر
بافت قديم بوشهر، ساختار معماري ارزشمندي از دوره افشاريه در سواحل ]8[». هستند نزديك به يكديگر

استقرار  و همچنين فرد آن در ساختار شهري و معماري هاي منحصربه به دليل ويژگي كه ،خليج فارس
بوشهر  نظر تاريخي، معماري و شهرسازي بسيار ارزشمند است.هاي اروپايي در دوره قاجار از  كنسولگري

قديم شهري ساحلي و واجد ويژگي هاي فوق العاده معماري از قبيل: كوچه هاي باريك ، ساختمان هاي بلند 
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روشن ، جهت گيري واحدهاي مسكوني به طرف ، بالكن هاي چوبي پيش آمده در گذرها، فرم هاي خوانا و 
دريامي باشد. ارتفاع هماهنگ بناها، تكرار بازشوهاي مشابه و شناشيرهاي سبك چوبي در زمينه سفيد 

اند، سيمايي كه با برونگرايي اقليمي و درونگرايي نماهاي بندر، سيماي بي نظير اين شهر ايراني را خلق كرده
آفريقايي  –دل فرهنگي با مللي كه با آنها در ارتباط بوده حال و هوايي هندي فرهنگي و زيستي و در اثر تبا

بوشهر عناصر برجسته بدنه هاي  قديم هاي باريك و بلند بافتبا اندكي پرسه در كوچه .]9 [نيز يافته است
نگي نظير شناشيرها، ايوان ها، سايبان هاي كركره اي،بازشوها، هاللي ها، معجر ها و رف هاي ر ،شهري

كنند طراحي بدنه هاي شهري كه در ديگر نقاط ايران به ندرت مشاهده مي و...افسونگرايانه خود نمايي مي
شود در بافت بوشهر به زيباترين و كاربردي ترين شكل خود در معماري همساز با اقليم، فرهنگ و مذهب 

خوردار است و فضاها و مناظر بافت قديم بوشهر از انسجام و پيوستگي خاصي بر  ]10[ نمايان شده است.
هاي شهري ايران ترين بافتخورد، آن را بصورت يكي از شاخصجا در محالت آن به چشم ميبهبديع كه جا

ها كمتر از عرض درآورده است. محدوده تاريخي بوشهر داراي بافت شهري بسيار متراكم و عرض كوچه
-كه عرض برخي گذرها به يك الي يك و نيم متر ميهاي شهرهايي مثل يزد و  كرمان است. تا جايي كوچه

تا از اين طريق بتوانند حداكثر كوران ]11[باشد مي 1به  10رسد. نسبت ارتفاع ديوارها به عرض گذر حدود 
هاي سيماي بافت تاريخي بوشهر كند. ويژگيمنظور ايجاد آسايش بيشتر، تامين ميهوا و سايه در گذرها را به

  شده است. در جدول زير بيان
شرايط اقليمي سخت بندر بوشهر، شامل دماي باال، : گيري بافت تاريخي بوشهرتاثير اقليم در شكل

تعداد زياد روزهاي آفتابي در طول سال و زيادي رطوبت هوا (پديده شرجي) باعث يك گرايش منطقي و 
. در پاسخ به شرايط باشداست كه تاثيرات آن در بافت شهري مشهود ميمشخص در معماري بوشهر شده
  شود.قالب نياز ارائه ميدر  1جدول شماره خوريم كه در حل اصلي برميسخت اقليمي مذكور به سه راه

  منبع: نگارنده    گيري بافت تاريخي بوشهر: تاثير اقليم بر شكل1جدول شماره 

  هاحلراه  نيازهاي اقليمي
  

  نياز به كاهش دماي محيط و ايجاد آسايش نسبي
  هاي قطورفاده از ديوارها و سقفاست

  استفاده از رنگ روشن در سطوح نما
گيري از مصالح با ضريب انتقال بهره

  حرارت كم
  هاي متخلخل درياييگيري از سنگبهره
  گيري وسيع از چوببهره

  
  

بيشتر از تابش نياز به ايجاد سايه و دوري هرچه
  مستقيم آفتاب

 ارتفاع در معابر شهريكوچك كردن نسبت عرض به
  هاي چوبيهاي داخلي و خارجي  از قبيل بالكنها در بدنهآمدگيايجاد پيش

  هاهاي حجمي در بدنه هاي بيروني و ساخت ساباطها و بيرونزدگيايجاد پيچش
 هابندها در ايوانايجاد تابش

  ورشيدها جهت جلوگيري از نفوذ اشعه خها و پنجرتناسبات عمودي درگاه
  هاآي در پنجرهكوچك گرفتن تقسيمات شيشه

 گيري از شيشه رنگيبهره
 هاي شهريكوچك شدن بلوك  نياز به ايجاد كوران

  واسطه و با واسطه با فضاهاي بازتمايل فضاهاي بسته به مجاورت بي
  گرايش بناها به ارتفاع براي برخورداري از كوران بيشتر در فصول گرم سال
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شود كه بادهاي گوناگون در جزيره سبب ميصورت شبهموقعيت قرارگيري بافت تاريخي بوشهر به ي محلي:بادها
اد يكي از عوامل و عناصر آب و هوايي مهم در منطقه بوشهر است كه در تعيين موقعيت ب جهات مختلف دريافت كند

ند. انواع بادهاي ك قش مؤثري را ايفا مي، ن شهري و جهت گيري مناسب مسكن و ديگر فضاهاي شهري ي ابنيهرقرارگي
  گردد.شود و در جدول زير معرفي ميها بين مردم به صورت زير تقسيم ميغالب بوشهر با توجه به نام محلي آن

  منبع: نگارنده         بادهاي محلي بوشهر    : 2جدول شماره 

  توضيح بيشتر  فصل وزش  جهت وزش  نام باد
  باد چهل روزه در تابستان، با نظم و شدت زياد،  سال بويژه از اواسط خرداد تا اواخر تيرماه از9  شمال غربي  شمال
  وزد.در زمستان از جهت شمال شرقي مي  در تابستان گرماي سوزان و در زمستان ريزش باران را به همراه دارد شمال غربي- جنوب شرقي  قوس

كه پيش از وقوع اين باد داراي عالئمي است  پاييز  شمال لحمير(ليمر)
  بيني استشود و قابل پيشظاهر مي

  رسد.با شروع اين گرماي تابستان به اتمام مي اواخر تابستان و اوايل پاييز  شمال غربي  سهيلي
بادهاي 
  فصلي

در اثر تغييرات فشار هوا در فصول مختلف سال  زمستان  از شمال و جنوب
   باشند آيند و معموالً شديد نمي به وجود مي

  
 به جهت گام نخستين جزيره، شبه يك در بوشهر قديم بافت مكانيابي :يابي اقليمي بافت تاريخي بوشهرمكان

 توزيع در را خود خاص پيچيدگيهاي خطي، شكلگيري با قياس در مسأله اين بوده است. و شهري فضاي در باد آوردن چنگ

كند مي تأمين را مسأله اين مختلف سطوح در باز اهايفض ارتباطي شبكه در بوشهر كه داشته بافت درون به باد جريان
 فرم اين. )1ي اين بافت بصورت شبه جزيره امكان جذب باد مطلوب را از چند جهت فراهم آورده است( تصويرموقعيت ويژه

درون  به ادب جريان نفوذ آوردن فراهم جهت دريا به رو اصلي معابر جهتگيري و شكلگيري سبب دريا ويژه ارتباط بين بافت و
 از تابش ميزان كمترين جذب جهت آفتاب تابش مقابل در ساختماني بلوكهاي جهتگيري كه هرچند .است شده بافت

 چندگانه جهتهاي و مكانيابي موقعيت اين اما دارند، غربي -شرقي كشيدگي بوشهر در ساختمانها عمده و بوده عوامل اساسي

 عوارض اندكي به ميتوان بوشهر موقعيت مكانيابي ابداعات ديگر از .است هشد مختلف جهات در بلوكها شكلگيري باد سبب

 در بوشهر مكانيابي نوع اين ).2كرد( تصوير اشاره باد سمت به اين ارتفاع گيري جهت و بافت در ارتفاع اختالف و توپوگرافيك

 مالحظات البته .بود گرفته شكل لساح كنار خطي در صورت به ريشهر آن از قبل تا كه چرا نبوده اتفاقي نادرشاه زمان

  .كرد فراموش نبايد نيز را زمينه اين در نظامي

                                  
  نگارنده:موقعيت بافت تاريخي بوشهر و امكان جذب حداكثر بادهاي ساحلي              منبع: 1تصوير
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1384كوك، كش: توپوگرافي بافت                    منبع:رسايي2تصوير  

اغلب بناهاي موجود در بافت تاريخي بوشهر از دو يا سه طرف با گذر ارتباط  بافت: فضاهاي پر و خالي 
داشته و اين ارتباط با بيرون نمونه موفق برونگرايي در معماري ايران را رقم زده است. مزيت اين شيوه 

 تناسباتده بدنه هواخور خانه افزايش يابد، طراحي سازگار كردن بنا با رطوبت باالي منطقه بوده كه باعث ش

 هاياغلب ساعت در كه است ايگونه به معابر ارتفاع و عرض

 نسبت معابر يعني تناسبات حداقل .دارد قرار سايه در روز

 هم 2به1 به گاه تناسب اين كه است 2 به1 ارتفاع  به عرض

شود كه به امتداد چند گذر به يك فضاي باز ختم مي .ميرسد
شود هاي تنفسي اين بافت متراكم محسوب ميثابه ريهم

اين  در باز فضاهاي با معابر بيشمار هايتقاطع). 3(تصوير
 را معابر در باد و بنا تبادل حداكثر و باد توزيع امكان بافت

 به باد، حداكثر دريافت جهت آورد. معابر اصليمي فراهم

 شتربي چه هر حضور امكان و استگرفته جهت دريا سمت

    .آوردمي فراهم را بافت در دريا نسيم
  

  ]12[كند. مي راتسهيل هوا جريان و ه شد فشار اختالف باعث بافت خالي و پر فضاهاي: 3تصوير

  بر جريان باد   هاي شهريجداره معابر و تاثير
وبي است هاي چآمدگيهاي عمودي، پيشهاي حجمي، رديف پنجرهنماهاي رو به گذر نماهايي با پر و خالي

هاي باريك و پرپيچ و گيري رو به باد، كوچهها بدنبال جهتهاي بلند و چرخش ساختمان،وجود ساختمان
 بيشترين اصلي معابر كه بوده اي گونه به فرعي و اصلي معابر طراحي نحوهخمي را به شهر هديه داده است. 

 سطح در باد آشفتگي شدت نما احيطر نوع و معابر مقطع عرضي و كشيده بافت داخل به را باد جريان

 و معابر ارگانيك فرم و اجرا در سختي وجود اول با طبقه در ساختمانها زدگي بيرون .است برده باال را معابر
 .است گذاشته مضاعف كوران تأثير و آشفتگي شدت اين بر ساختمانها خط از معابر خط تبعيت عدم

 و آورده پياده عابر سطح به را باالتر سطح بادهاي هاميدانچه و ها ميدان لبه در بلند ساختمانهاي قرارگيري
 عالوه به .است آوردهمي فراهم نيز را پياده عابر سطح در باد بيشتر حركت امكان فضاها فرم اين شكستگي

بطور كلي جداره شهري در .استداشته برعهده را ترفرعي معابر به اصلي باد معابر توزيع نقش فضاها اين
 به آن جذب براي باد از حداكثري استفاده جهت در كه است اقليمي يتاريخي بوشهر يك جداره بافت

  ) 5و4(تصوير  .كند مي تالش فضاهاي داخلي
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  گارنده: وجود ساباط در بافت تاريخي بوشهر     منبع: ن5ها در معابر              تصويرآمدگي: نمايش پيش4تصوير      
  

گيري بناها در بافت تاريخي بوشهر براساس جذب حداكثر باد بوده است. چرخش جهتجهت گيري بنا: 
هايي كه درون بافت قرار دارند نيز از اين اصل (جذب بناها در خط ساحلي نسبت به دريا مشخص است. خانه

هاي بيروني بازشوهاي هر،جدارههاي بافت تاريخي بوشكنند به اين منظور،در خانهحداكثر باد) پيروي مي
ها و متعدد دارند.معمار توانمند بوشهري براي حفظ بنا دربرابر اشعه خورشيد تمهيداتي از قبيل سايه بان

  )6تابش بندهايي در نظر گرفته است. (تصوير
  

          
  

 : جهت گيري بناها در بافت تاريخي بوشهر      منبع: نگارنده6تصوير 
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  نتيجه گيري 

كيفيت به توجه بر عالوه غيره، و معابر سبز، فضاهاي ساختمانها، :نظير شهر؛ مختلف طراحي فضاهاي رد
 ضروري اقليمي طراحي ضوابط رعايت و شهر اقليم نوع به عنايت و زيباشناختي، بصري عملكردي، هاي

 .زياد است رطوبت با توأم گرماي مرطوب، و گرم اقليم اصلي مشكل شد عنوان كه گونه هماناست.   

 هوا در فضاهاي شهري و معماري است. بنابراين جريان برقراري ايجاد آسايش حرارتي ساختمان راه بهترين

 از يكي باد .استفاده كرد هوا كوران از و نموده پرهيز گرما دريافت از گرم مواقع در بايد امكان حد تا

 مناسب گيريجهت شهري و عناصر وقعيتم تعيين در و است بندر بوشهر در مهم هوايي و آب فاكتورهاي

 است داشته تأثير نيز شهري در بافت بلكه مردم زندگي در تنها نه باد كند.مي ايفا را مؤثري نقش مسكن

 حداكثر بتوانند تا باشدمي مطلوب باد غالب سمت به سنتي هايخانه تمام گيريجهت كه ايگونه به

ي بدنبال ايجاد هرچه بيشتر شرايط آسايش، مزا عوامل اقليملي را معمار بوشهركنند.  دريافت را هوا جريان
اي طراحي كرده كه در برابر گرما، رطوبت و نور شديد خورشيد حفاظت گونهبخوبي شناخته، ساختمان را به

شود و در كنار آن، جذب حداكثر ميزان باد، جابجايي هوا و تهويه دو طرفه را بكار برده است؛ تا از اين طريق 
ميزان گرما و رطوبت را كاهش دهد. بطور كلي تمام راهكارهاي بكار رفته در بافت سنتي بوشهر معطوف بر 

  اهداف زير بوده است.
 فراهم آوردن بيشترين ميزان سايه - 1

 به حداقل رساندن ميزان جذب حرارت - 2

 وري هرچه بيشتر از انرژي بادبهره - 3

تاثير  حي فضاهاي شهري ارتباط تنگاتنگي وجود دارد.از ميان عوامل اقليمي، بين شرايط وزش باد و طرا 
  توان بصورت تيتروار ارائه كرد. گيري سيماي بافت تاريخي بوشهر را ميجريان باد بر شكل

 ها،مندي از بادهاي ساحلي در تمام جهتجزيره و امكان بهرهيابي بافت قديم بصورت شبهدقت در مكان - 1
 دهاي ساحليگيري معابر و بناها به سمت باجهت - 2
 ها بصورت باريك، پر پيچ و خم و قيفي شكل به منظور تقويت كوران هواطراحي كوچه - 3
 هاي بيروني بنا هاي متعدد در جدارهاستفاده از پنجره - 4
 گسترش بنا در ارتفاع با هدف جذب حداكثر بادهاي ساحلي كه در ارتفاع باال جريان دارند - 5
 .ها وجود داشته باشداد جريان هوا براي آنها بصورتي كه امكان ايجپناهطراحي جان - 6
 عابر سطح به را باالتر سطح بادهاي هاميدانچه و ها ميدان لبه در بلند ساختمانهاي قرارگيري  - 7

 آوردهمي فراهم نيز را پياده عابر سطح در باد بيشتر حركت امكان فضاها فرم اين شكستگي و آورده پياده

  .استداشته برعهده را ترفرعي معابر به اصلي باد معابر يعتوز نقش فضاها اين عالوه به .است
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