
  
 

 
 

آن قوم است.  یها در بطن زندگتا حضور اعتقادات و ارزش طیاز تطابق با مح اتیمختلف ح یجنبه ها شگریهر قوم است که نما یمظاهر فرهنگ نیتریاز عال یمعمار

بخش  تیآن قوم و رمز هو یداریافکنده، راز پا هیسا یستیمجتمع ز کی یفضاها نیتردهیچیخانه تا پ کیعملکرد  نیتر یتطابق و حضور آگاهانه که بر جزئ نیا

بافت تاریخی بوشهر  یریگاشد که در شکلبمعماری منحصر به فرد در حاشیه خلیج فارس می کیبعد را در خود نهفته دارد. معماری بافت قدیم بوشهر  یهانسل

 ریس م،یبافت قد یها یژگیشهر بوشهر و و خچهیتار انیپس از ب قالهم نی. در اباشدیم یاسیو س یتیمسائل امن م،یعوامل شامل اقل نیاز ا یبوده است. برخ رگذاریتأث

بوشهر و  یخیمسکن بافت تار یریگمؤثر در شکل یو خارج یجدول عوامل داخل نیقرار گرفته است. سپس در قالب چند یبوشهر مورد بررس یخیتحول بافت تار

 جادیمقاله ا نیو هدف از ا باشدیم یخیو تار یلیتحل-یفیمقاله، توص نیبه کار رفته در ا قیق. روش تحانددهیگرد انیب ،یخیبافت تار یهاشاخص در خانه یفضاها

 .باشدیم یخیبافت تار یبافت تاریخی بوشهر و حفظ ارزش ها یشناسی معماری خانه هاشناخت نسبت به عناصر و گونه

 معماری، بوشهر یگونه شناس ،یخیتار یبافت قدیم، خانه ها: هاي کليديواژه

 
Abstract 

 

Architecture is among the most advanced realizations of culture in any ethnicity that presents the different aspects of life from adaptation 

to the environment to the presentation of beliefs and values in the core of the ethnicity’s life. This adaptation and conscious presence that 

affects the smallest details of a house to the most complex spaces in a biological complex, has the sustainability secrets of that ethnicity 
and identity of the latter generations hidden in itself. The old town architecture of Bushehr is a unique architecture in the Persian Gulf 

coasts that has had a great impact on its historical town. Some of these factors include climate, security and political issues. In this study, 

after presenting a brief history of Bushehr County and the properties of its historical town, the development of the historical town in 
Bushehr is studied. Subsequently, after the internal and external factors affecting the residences in historical town in Bushehr and index 

spaces in the historical town were presented in several tables. The research method used in this study is descriptive-analytic and 

historical and the objective in this study is to recognize the elements and typology of architecture in Bushehr historical town houses and 
preserving the historical town. 
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 مقدمه -1
امروز به  یدر بناهاست که باعث شده است معمار یو بوم یمیاقل یاستفاده از راهکارها دیجد ینکته مهم در معمار

 یامر دوگانگ نیمختلف بزند که هم یدر جهت سبک ها ییها یدست به طراح یمیاقل یو طراح یبوم یدور از معمار

نکته مشهود  نیا رانیا یشهرها یخیتار یبه بافت ها یکند. با نگاه یشهر القا م تیشهر و هو یمایبه س یاز حد شیب

خورده است. بافت  وندیهماهنگ و منسجم پ یبه صورت یبوم یو معمار میبا اقل یشهر یمایبافت و س یریاست که شکل گ

 یعنصر مل کیآن به عنوان  یخیفارس و گذشته تار جیآن ها خل نیاست که مهم تر یعوامل متعدد بوشهر حاصل یخیتار

شاه )موجود منحصر به فرد است  یبافت ها ریسا انیمتراکم، درونگرا و برونگرا است و در م ک،یبافت، ارگان نی. اباشد یم

 (.1392و همکاران،  یئ یمرتض

 

 شهر بوشهر خچهیتار -2
رود و روزگاری در پسوند با  ییکی از مراکز مهم و قدیمی تمدن و فرهنگ ایران زمین به شمار مشهر بوشهر 

شنـاخته می شدکه یونانیان از زمان اردوکشی نئار خوس با آن آشنایی داشته اند. با توجه به تحقیقات هیأت « مزامیریا»

بوشهر به زمان ایالمی ها بر می گرد. بر اساس تمدن  بنای.ق، سنگ  ه 1332م/  1913باستان شناسی فرانسوی در سال 

قرار داشته است. « این شو شیناگ»فرانسوی، درجنوب محله امامزاده بوشهر معبد بزرگ خدای ایالمی« یزارد»کاوش های 

ته ه شمارمی رفب تجاری –در آن زمان این نقطه را لیان می نامیدند. بوشهر در زمان ایالمی ها یکی از مراکز مهم فرهنگی 

و شهر لیان پل ارتباطی ایالمیان با نواحی اقیانوس هند و جنوب شرقی آسیا بوده است. در دوران ماد و هخامنشی تمدن 

بوشهر به حیات خود ادامه داد. در دوران هخامنشیان پادشاهان این سلسله قدرتمند کاخ ها و بناهای با کوهی در این 

کیلومتری شمال برازجــان،کــاخ کوروش در  12هخامنشی بردك سیاه در به کاخ  انمنطقه بنا کردند. از جمله می تو

یا « ریوار رشیر»چرخاب برازجان اشاره کرد. در زمان ســلوکیان و ســاســانیان، بوشـهر همچنان مورد توجه بود. در دوره 

مهم تجاری و فرهنگی مورد  یک بندر وانبه عنــ« بخت اردشیر»همان گونه که در کارنامه اردشیر با مکانی آمده است. 

توجه بوده است. ساسانیان در دیوار رشیر که بعدها ریشهر نام گرفت قلعه مستحکمی بنا کردند که دارای برج و باروهای 

بلندی بوده و از یک طرف مشرف به دریا و سه طرف آنی دارای خندق ها اعظیمی بوده که هنگام حمله دشمن از آب پر 

کیلومتری جنوب بوشهر قرار دارد. با سقوط سلسله  10ویرانه های آن در منطقه ریشهر کنونی در  . هم اکنونتمی شده اس

ساسانیه دست اعراب مسلمان، تمدن و فرهنگ ریشهر رو به انحالل گذاشت، از احوال این شهـر تا زمان نـادر شاه افشـار 

نادر و سیاست دریایی او برای مبارزه با عثمانی ها  . اقداماتست.ق، اطالعات اندکی  در دست ا ه 1147م ،  1734در سال 

تغییر داد. در زمان « بندر نادریه»سبب شد نادر آن جا را به عنوان پایگاه دریایی خزر در خلیج فارس برگزیند و نامش را به 

هر احداث شد. با در این ش زینادر ناوگان با هشت تا ده هزار مرد در بوشهر مستقر بوده؛ همچنین چند کارخانه کشتی سا

. ق سپاه دریایی او بین حاکم بوشهر و بندرعباس تقسیم شد. شیخ ناصر آل مذکور  ه 1160م/  1747مرگ نادر در سال 

که در دوران نادر یکی از دریا ساالران وی بود، پس از مرگ نادر کشتی ها و ناوگان بوشهر را متصرف شد و حـکومت 

سال بر بوشهر حکمرانی کردند، بنـیان نهاد بوشـهر در زمان خـاندان آل مذکور رو به  مقتدرانه آل مـذکور که قـریب یکصد

عمـران آبادانی گــذاشت و روابط تجــاری گسترده ای با هلندی ها برقـرار کرد. در دوره زمامـداری کریم خان زند، 

یسی ها با حمایت شیخ سفرخان آل مذکور .ق انگل ه 1177م/  1736بوشــهر و تاریخ آن وارد مرحله تازه ای شد. در سال 

قرارداد معروفی با کریم خان زند منعقد کردند که این قرارداد زمینه ساز حضور استعماری انگلیس ها در جنوب ایران و 

 –خلیج فارس بود. بوشهر، در دوره کریم خان بندر بازرگانی اصلی ایران بود و در دوران قاجار به صورت بندر مهم تجاری 

 انگلیس، مانند خارجی دولت اکثر که بود ایران تجاری بندر معتبرترین قاجار دوره در بوشهر. آمد در سیاسی و هنگیفر
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 جنوب دروازه و داشتند تجاری و سیاسی نمایندگی دفتر شهر این در عثمانی و نروژ هلند، فرانسه، ایتالیا، آلمان، روسیه،

مناسبات فرهنگی بود. به نوشته دایره المعارف ایرانیکا، در آغاز سده نوزدهم میالدی پس  و سیاسی افکار تبادل برای ایران

از ناآرامی هایی که نمایانگر پیدایش خاندان قاجار بود، ساالنه نزدیک به صد کشتی انگلیسی و عربی از هند و مسقط برای 

چای، برنج، شکر و... از اروپا، هند و چین می  ات،جبازرگانی ره به سوی این بندر می گذاشتند و با خود پارچه، ادویه 

آوردند. در گذشته از استقرار یک گروه محافظ همیشگی برای انگلیسی ها مقیم، اهمیت بازرگانی بوشهر برای آن ها سبب 

در  اه. ق انگلیسی  ه 1273م/  1856گردید تا سه نوبت مورد هجوم بریتانیا قرار گیرد. پس از تسخیر این شهر در سال 

.ق به هنگام ناآرامی هایی که به دنبال مشروطه خواهی ایرانیان آغاز شده بود، اقدام به پیاده کردن  ه 1327م/  1909سال 

در زمان جنگ،  1915نیروی انتظامی در این منطقه نموده و گمرك و سهمیه مناطق حساس را تصرف کردند. در سال 

علیه انگلیس ها در جنوب ایران، انگلیسی ها یزدی تقویتی به بوشهر  لواریدجهانی اول و به دنبال قیام شهید رئیسعلی 

اشغال کردند. در همان زمان کارخانه ای برای ساخت تجهیزات راه آهن  1333رمضان  26اعزام کرده و شهر بوشهر را در 

خود نهادند. پس از پایان  انهیدر بوشهر احداث شد. اما انگلیسی ها با تخلیه شهر در نقطه پایانی برای تالش اشغال گرا

جنگ جهانی اول و ظهور رضا پهلوی، بوشهر همچنان کانون پرتشنج باقی ماند و خوانین بسیاری علیه حاکمیت رضا شاه 

سر به طغیان برداشتند. بوشهر در دوران رضاشاه با کشیده شدن راه آهن سراسری و انتقال حجم عمده داد و ستدهای 

رو به افول گذاشت و پس از جنگ جهانی دوم جایگاه خود را به عنوان ستاد فرماندهی انگلیسی ها  ،هتجاری از ایرن به بصر

م ساختمان کنسولگری انگلیسی در آن جا تعطیل شد. اوج شکوه بافت قدیم  1952در خلیج فارس از دست داد و در سال 

 (.46، 1384، غالم زاده)به وجود آمد  ینممربوط به دوران قاجار است که بر اساس اقلیم، وضعیت امنیتی و شکل ز
 

 بوشهر میبافت قد يهايژگیو -3
در رأس  یمیباشد. محدوده قد یفارس م جیبنادر ساحل خل گریبا د یمتفاوت یها یژگیو یبوشهر دارا میبافت قد

به  رهایاز مس یادیجهت تعداد ز ا،یقرار گرفته است. با توجه به محصور بودن آن از چند طرف به در رهیمثلث شکل شبه جز

شواهد،  یبعض یتوان از رو یاما م ستیمشخص ن یدرست بهبافت بوشهر  یجیباشد. نحوه رشد تدر یم یطرف خط ساحل

 دیها، شا یپهلو گرفتن کشت یقسمت برا نیو ساحل مناسب ا ینمود. با توجه به قلعه نادر میاز آن ترس یتصور یبازساز

طرف  بهمحل بوده که بعدها  نیاز ا زیشهر ن میشهر دانست، محل شروع بازار قد یریمکان را محل شروع شکل گ نیبتوان ا

 ریمس نیا هیامتداد داشته است. حاش یبه بهمن یراه مال رو از خط ساحل کی نیشده است. همچن دهیدروازه شهر کش

 ایبه در رهیبه ساحل و محدود بودن دماغه شبه جز یدسترس ازیشهر بوده است. ن یجیرشد تدر یمناسب برا یمحل یساحل

زده  رونیاز خانه ها به طرف کوچه ب یشده است. طبقه اول تعداد کیبار یرهایمتراکم با مس یبافت یریمنجر به شکل گ

ند شو یباز م دانیمثل م یشهر گرید یدر فضاها رهایاز مس یبا هم سه کوچه را شکل داده اند. تعداد رهایاست. تقاطع مس

 (.71، 1391)معماریان، از روز ساخته شده است  یدر ساعات یجهت نشستن اهال ییسکوها ن،یادیو مانند بندر لنگه در م
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 بوشهر یخی: محل استقرار بافت تار1شکل 

 

ساختار کالبدی بافت قدیم بوشهر در طی زمان و با گسترش شهری هر کدام در جای مناسب خویش استقرار یافته و 

یا ایجاد شده اند. مساکن به عنوان اصلی ترین و پرحجم  ترین عنصر در بافت شهر به حساب می آیند. بازار در ساختار 

بوجود آمده و تکامل یافته است. سایر فضاها و عناصر شهری کالبدی بافت به مشابه یک شریان اصلی یا شاهرگ حیاتی 

مثل فضاهای مذهبی، اداری، حکومتی، بندری و ... نیز در ایجاد ساختار کالبدی بافت نقش داشته و شبکه معابر به عنوان 

و حجم، ابعاد و  ارتباط دهنده این فضاها و عناصر در سطح شهر وجود دارد. هر کدام از این فضاها و عناصر با شکل ویژه

مساحت متناسب خویش گوشه ای از کالبد شهر را به خود اختصاص داده و همه با هم در یک مجموعه فضایی، شهر را 

تشکیل داده اند. بنابراین می بینیم که بافت کالبدی شهر بوشهر و مناسبات بین شهروندان آن مانند سایر شهرها بر بستری 

 شکل فنی امکانات و هنری –و نظام تولیدی جامعه و با دخالت موثر عوامل فرهنگی  از شرایط زیست محیطی  و اقلیمی

اجتماعی و اقتصادی و پیشرفت های فنی و تحول گرایش های هنری و تکامل  های بنیان در تغییر وقوع با همگام و گرفته

 (.1382 بوشهر، میبافت قد یلیطرح تفض) ارزشی پذیرای دگرگونی گردیده استنظام های 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختار کالبدي بافت قدیم بوشهر: 2شکل 
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 سير تحول بافت قدیم بوشهر -4
بندر بوشهر از زمان پایه گذاری نخستین سنگ بنای آن تا کنون تحوالت بسیار را پشت سر گذاشته است. زمانی از 

از وسعتش کاسته و چهره اش را تغییر  هسته ای کوچک به شهری بزرگ تبدیل شده و زمانی تخریب ها و تغییرات کالبدی

داده اند. در قسمت مطالعات تاریخی، روند رشد و ادامه حیات شهر در دوران های مختلف تاریخی تا اواخر دوره قاجار 

است. به همین دلیل در این قسمت سعی خواهد  یبررسی شد. عمده ترین تغییر و تحوالت کالبدی در دهه های اخیر اتفاق

 .شود سیمرحله زمانی طرح و برر 5ر و تحوالت کالبدی بافت قدیم از شروع دوران پهلوی تا زمان حال در شد تا تغیی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بوشهر قدیم : بافت3شکل 

 

 1335بافت قدیم تا سال  -4-1

اوایل بافت قدیم بوشهر که در طی سال های متمادی شکل گرفته و توسعه یافته بود، اولین تغییر شکل کالبدی را در 

دوره پهلوی پذیرا می شود. در اولین مرحله از مداخالت کالبدی در بافت قدیم بوشهر،  حصار شهر به همراه برج ها و 

دروازه های آن خراب می شود. به تدریج به جای دروازه قدیمی شهر، میدان انقالب و به جای حصار شهر، خیابان لیان 

 خیابان. است مشخص قدیم بافت جنوب در لیان خیابان ،1335 سال هوایی عکس در. شود می احداث( غربی–)شرقی

ر اواخر دوره قاجار و بعد از آن شکل می گیرند. مدرسه سعادت، د نیز فعلی آموز دانش و نادر صفوی، نواب شهدا، سعادت،

زمان  نیر در امسجد امام حسـن عسگری و کاروانسرای حـاج رئـیس از جمله بناهای قدیمی باقی مانده بیرون حصار شه

 (.54، 1385)معموری، هستند 
 

 1343بافت قدیم تا سال  -4-2

قابل بررسـی است. با مقایسه عکس های هوایی سال  1343تا  1335دومین مرحله تغیـیر و تحـوالت شهر از سال 

شهر  1343می توان به تغییـر و تحــوالت انجام شده  در بافت قدیم و پیرامون آن پی برد. تا سـال  1343و  1335های 

غربی رشد قابل مالحظه ای نداشته است. تنها در اراضی بوشـهر درسمت جنوب شرقی رشد کرده و در قسمت های جنوب 

زمین بایر بوده، ساختمان بیمارستان فاطمه الزهرا احداث می  1343غرب مسجد امام حسن که طبق عکس هوایـی سـال 

که  ، احداث خیابان انقالب )ششم بهمن قدیم( بوده1343شود . تنـها   اقـدام قابل توجه در بافت قدیم بوشـهر تا سال 

 1343بافت را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم کرده و ارتباط سواره بین شمال و جنوب بافت را برقرار ساخته، تا سال 
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ادارات متعـددی چون اوقاف، بهداری، دارائی، نظام وظیفه، ثبت اسناد، وزارت اقتصاد، سازمان بندر و کشتیرانی و دبستان 

ر محدوده بافت قدیم )در قسمت شمال خیابان لیان(، و اداراتی مثل شهربانی، بانک بنادر و کشتیرانی و دبستان گلستان د

آبان )چهارم آبان قدیم( نیز در حد فاصل بین خیابان لیان و خیابان شهدا )کریمخان زند سابق( قرار  13ملی، دبستان 

 (.54، 1385)معموری،  داشته اند

 

 1356بافت قدیم تا سال  -4-3

و برداشت ها و اطالعات محلی مشخـص شد که در  1356،  1352، 1343ی هوایی سال های با مقایسه عکس ها

تغییر و تحوالت قابل توجهی در بافت قدیم اتفاق افتاده است. بازار میوه فروشها، ماهی 1356تا  1343محدوده زمانی 

امروزی خود را پیدا می کند. در دو لبه فروشها، بازار صـفا و سایر مناطق تجاری همـجوار آن، در این محدوده زمانی شکل 

جدید صورت گرفته و  یخیـابان انقالب، لیان، نواب صفوی، نادر، میدان انقالب و دور آن و خیابان شهدا، ساخت و سازها

 مظاهر شهرسازی جدید مثل هتل و مسافرخانه، بانک، پاساژ، مغازه، بوتیک و .... احداث می شود.

یـم نیز به تـدریج ساختـمان ها و تاسیـسات جـدید ساخته شده و نواحی مسکونی جدید نـواحی جـنوب بافـت قد در

شکل گرفته اند. در همـین محدوده زمانی است که گرایش ادارات به طـرف استقرار در نواحی نوسـاز پـدیدار شد. در این 

، در پی تصمیم مسئولین مبنی بر 1345فـرود آمد. در سال  بافتمحدوده زمانی یکی از شدیدترین ضـربه ها بر پیکـر 

ایجاد بندرگاه در حـاشیه شرقی بافت قدیم بندر بوشهر، قسمت هایی از بافت که نواحی مسکونی و بازار ساحلی را نیز 

شامل می شد، تخریب و به محل ایجاد تاسیسات بندر اختـصاص یافت. در پی انجام این عملیات تخریب، بخش حاشیه 

)معموری،  متربوده است 60متر و عـرض آن  800صورت کامل از بین رفت. طـول محوطه تخـریب شده تجاری بندرگاه به 

1385 ،54.) 

 

 1362بافت قدیم تا سال  -4-4

اتفاق افتاد. در این سال ها  1363تا  1356مرحله بعدی تغییر و تحوالت بافت قدیم بندر بوشهر در محدوده زمانی 

در محدوده بافت ادامه یافت. از سوی دیگر وقوع جنگ تحمیلی عاملی مهم در هجوم  نوسازی حاشیه خیابان های واقع

است. که  1362تا  1360مهاجرین فقیر و بی پناه به بافت قدیم بود. در همین محدوده زمانی، یعنی بین سال های 

این عمل، قسمتی از با ارزش ترین شهرداری نسبت به تخریب قسمتی از بازار قدیم )بازار آهنگران( اقدام کرد. در پی انجام 

 ساختمانه ای بافت از بین رفته، ارتباط فضایی بافت به هم خورده و سازمان فضایی بازار دچار از هم گسیختگی شد

 (.54، 1385)معموری، 

 

 1372بافت قدیم تا سال  -4-5

شد. با اجرای این طرح، قـسمت  به بعد، طرح توسعه بندر به اجرا گذاشته 1363در این محدوده زمانی یعنی از سال 

وسیعی از حاشـیه شـرقی بافـت که تعـدادی از با ارزش ترین بناها و مجموعه های مسکونی را در بر داشت، تخریب و به 

 محوطه بندر اضافه شد. در همین محدوده زمانی طرح ایجاد معبر شیخ سعدون )کوتی( نیز به مرحله اجرا گذاشته شد

 .(54، 1385)معموری، 
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 1382بافت قدیم تا سال  -4-6

با جدا شدن حاشیه شرقی بافت توسط بندر و تبدیل قسمتی از بازار قدیم )آهنگران( به خیابان آهنگران، روند تخریب 

این بخش از بافت شدت بیشتری پیدا کرده و در این جداره درصد قطعات مخروبه و بایر تبدیل به پهنه عریضی در جوار 

شده است. در بهترین شرایط تنها بعد ترافیکی را مد نظر داشته و بدون در نظرگرفتن فرهنگ و اقلیم خیابان گمرك 

 دست در( جنوبی–منطقه، گذرهای فعال و سرزنده ای را ایجـاد ننـموده است. در حال حاضر گـذر کوتــی )محــور شمالی

 فرهنـگی، میراث) بافـت مرتبـط ارگان چند تقالان دوره این در مهم اقدامات از باشـد می نهایی نوسازی و احداث

ره میراث فرهنگی بوشهر را می ادا توسط بنا تک تعدادی مرمت و( شناسی ایران بنیاد سازمان و دستی صنایع و گردشگری

توان ذکر نمود. ولی در کل می توان چنین استنباط کرد که این اقدامات جهت تزریق حیات به داخل بافت کافی نبوده 

 (.54، 1385)معموری، است 
 

 بوشهر میبافت قد يبناها -5
 گرید یجا چیدر ه اتیخصوص نیاز ا یزببا و منحصر به فرد هستند که بعض اتیخصوص یبوشهر دارا یمیقد یبناها

از  یبناها بعض نیباشند. در ا یم زین ییبرونگرا ینوع یدارا ییدرونگرا نیدر ع میبوشهر قد یشود. بناها ینم دهید رانیا

عمل، اتاق امکان استفاده  نیبازشو دارند. با ا زین رونیاتاق ها به ب شتریب یدارند، ول دیبازشو و د اطیاتاق ها فقط به داخل ح

به  رونیارتباط به ب نیداده شده، ا حیقبل توض یکرده است.  همان طور که در قسمت ها دایپ زیاز حداکثر کوران هوا را ن

اتاق کامال حفظ شده  یخصوص میحر جهیبه داخل وجود ندارد و در نت یدیگونه د چیه رونیشده که از ب جادیا یصورت

شده  ینماساز ییبایبدنه ها به شکل ز نیکامال توجه شده و ا یداخل یهمانند بدنه ها زین یرونیب یابدنه ه یاست. به نما

 یبایپشت بام و شکل ز یها پناهزده از نما، فرم خاص جان  رونی( به صورت برهای)شناش یچوب یاند. وجود تراس ها

است که  نینماها ا نینماها داده است. مساله قابل توجه در ا نیبه ا یجلوه منحصر به فرد یرنگ یها شهیبازشوها، همراه ش

امر  نیا لیندارد. دل یگریبازشو د ،یبوده و به جز در ورود کنواختیصاف و  بایتقر ،یخارج یبدنه ها نییمعموال قسمت پا

استفاده  یفرع یبه عنوان انبار و فضاها ادیرطوبت ز لیخانه ها به دل نییکه معموال از طبقه پا نیبوده است: اول ا لهدو مسا

حفاظت از در طبقه  یبرا خ،یاز تار یجواسم در مقطع ییایوجود خطر حمله دزدان در لیکه به دل نیا گریشده است و د یم

از رواق  اط،یدر ح یداخل یبدنه ها یشد. در طبقه همکف معموال در جلو ینم هیتعب یگریبازشو د ،یبه جز ورود نییپا

 یتراس ها زیطبقه باال ن ینمودند، برا یم جادیا هیکه در طبقه همکف سا نیرواق ها عالوه بر ا نیه شده است. ااستفاد

 نیکرد. ا یم دایباال پ طبقه ینقش گودال باغچه را برا ،یمرکز اطیکار در واقع ح نیکردند. با ا یم جادیا یدیمف اریبس

 فایطبقه باال نقش تراس را ا یکرد و برا یم دایسقف طبقه همکف ادامه پ یشدند و گاه یاز چوب ساخته م یرواق ها گاه

که از داخل اتاق به  یباشند. در طبقه باال وقت یم یچوب یبان ها هیسا یدارا یبه وجود آمده، گاه ینمود. تراس ها یم

وجود ندارد، معموال از طاقچه که بازشو  ییدر بدنه ها وارها،یسبک تر شدن د یگردد که برا یمشخص م ود،بدنه ها نگاه ش

 یهستند که در آن صورت به آن ها گنجه گفته م یچوب یدرها یموارد دارا یطاقچه ها در بعض نیاستفاده شده است. ا

 (.68، 1384، ییرسا)شود 
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 سيماي بافت تاریخی بوشهر: 1جدول 

 ثیرأت علت پیدایش ویژگی

 خرد شدن بلوك ها
 هاینیاز شدید به داشتن بدنه 

 هواخور

ایجاد یک شبکه  امکان تنفس جداره ها،

 منفصل و بهم تنیده، ایجاد

 شمار تقاطع های بی

 مرتفع یبناها

 

 اقتصادی اقلیمی،

 

خاطر ه جدایی محل زندگی از زمین ب

 جذب حداکثر باد در ارتفاع رطوبت باال،

 معابر تنگ و دیوار های مجاور بلند

 

سایه و نیاز به ایجاد حداکثر  اقلیم،

 کوران هوا

 افزایش کوران هوا، ایجاد سایه در معابر،

 کاهش اشغال سطح معابر

 تراکم و پیچیدگی

 

 نیاز به حداکثر سایه عامل اقلیمی،

 

ایجاد سایه در ساعات مختلف فضاهای 

 شهری

 رنگ سفید بناها

 

 عامل اقلیمی

 
 جذب حداقل اشعه خورشید

 تکرار ریتم در کل نظم هندسی،

 

 هویتی-فرهنگی

 
 تنوع خوانایی، شخصیت بخشی به بافت،

 وجود بازشو ها و بالکن های چوبی

 و پیش آمدگی ها در معابر

 عامل سیاسی و امنیتی عامل اقلیمی،

 

 امکان حرکت هوا بین داخل و خارج بناها،

حس حضور دیگران و دید به معابر برای عابر و 

ایجاد برونگرایی و خلق  پیشگیری از جرم،

 سیمای شهری

 
 موثر در شکل گيري مسکن بافت تاریخی بوشهراقليمی  خصوصيات: 2جدول 

 ویژگی های معماری عوامل فرعی عوامل اصلی

 خصوصیات اقلیمی

 

کشیدگی  رنگ روشن بنا، کوچه های باریک پر سایه، حیاط مرکزی کوچک، - نور شدید خورشید

 بندهای چوبیایوان ها و تابش تعبیه شناشیرها، صورت عمودی،ه پنجره ها ب

پنجره های دو  قراردادن فضاهای اصلی در طبقات باال، جدایی بنا از زمین، -

های متخلخل دریایی،  طرف بنا جهت استفاده از کوران بیشتر، استفاده از سنگ

 چوب ساج

جهت گیری نسبت به دریا برای جلب بادهای ساحلی تا اعماق ساختمان،  -

 های گرم تابستان عریض، استفاده از پشت بام در شبطراحی ایوان های 

 رطوبت باال

 گرمای شدید
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 بوشهر تاریخی بافت مسکن گيري شکل در موثر داخلی : عوامل3جدول 

 ویژگی های معماری عوامل فرعی عوامل اصلی

 تاثیرات فرهنگی

 

 اعتقادات

رعایت سلسله مراتب 

 دسترسی

 

وجود پنجره در عدم  شکل گیری حیاط مرکزی، -

طراحی جانپناه مانع دیدهای مزاحم، طراحی  همکف،

هشتی و داالن دسترسی به حیاط در تعدادی از خانه 

 استفاده از پرده های کرکره ای ها،

 استفاده از ایوان و پشت بام

ها را هنگام مراسمات باز می  درهای بین اتاق -

 .کردند تا فضا یکپارچه و بزرگ شود

 سه دری ی،طراحی پنج در -

 شیوه زندگی

 

 شب نشینی

 مراسمات خاص

 پذیرایی از مهمان

 

 اقتصادی
 شغل ساکنان

 

 تاجر

 

 چند حیاط، جزییات بیشتر، طبقه، 4و 3خانه های 

 موقعیت قرارگیری بهتر

 طبقه،کوچک ،جزییات کمتر 2تا1خانه های  ماهیگیر

 امنیت
 حضور و تهاجم بیگانگان

 

عدم قرارگیری  ساختمان، بلند ساختن دیوار اطراف

 بازشو بزرگ به غیر از ورودی در همکف

 

 بوشهر یخیمسکن بافت تار يريموثر در شکل گ ی: عوامل خارج4جدول 

عوامل اصلی شکل 

 گیری

 ویژگی های معماری عوامل موثر

حضور کمپانی ها و کنسولگری های  سیاست

 خارجی

 شناشیر پرتغال:

عنوان ه صنوبر ببکارگیری چوب ساج و  هند شرقی:

 یکی از مصالح اصلی

 )تیر( استفاده از چوب چندل در سازه بنا افریقا:

همسایگی با کشور های 

 عربی

حضور تجار بوشهر در کشور های 

 عربی

 تزیینات کنگره ای تاق های نیم دایره،

وارد کردن چوب چندل از افریقا که از مصالح اصلی  افریقا ارتباط تجاری با هند، تجارت

 .می باشد
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 خانه يفضاها يها یژگیو -6
با  ییجهات تفاوت ها یو عوامل موثر بر آن ها، از بعض یکل یبوشهر با توجه به سازمانده یمختلف خانه ها یفضاها

 بافت بوشهر وجود دارند: یخیتار یمختلف خانه ها یدر گونه ها ریدارد. عناصر ز رانیدر ا یمرکز اطیح یمناطق دارا گرید

 یورود -

 اطیح -

 اتاق -

 طارمه -

 لیشناس -

 پلکان -

 بون شیپ -

 .(88، 1391 ان،یآب انبار )معمار -

 
 فضاهاي شاخص در مسکن بافت تاریخی بوشهر: 5جدول 

گونه 

 فضایی
 توضیحات اجزا کاربری فضا

 فضاهای باز

 

 حیاط

 

امکان تهویه دو طرفه برای  -

 فضاهای بسته بین گذر و حیاط

ساعات مختلف روز استفاده در  -

 بخاطر وجود سایه

 خلق طبیعتی کوچک در حیاط -

 استفاده برای مراسماتجهت 

 نشستن

 جداره های اطراف -

 راه پله -

 باغچه -

 ریز درختان برگ -

گاهی آب انبار زیر  -

 .حیاط قرار می گیرد

چهار  فضایی با نظم هندسی، -

 سرگشوده مربع(، )نزدیک به گوش

اندازه زمین و ابعاد حیاط تابع  -

تعداد  و نوع اتاق ها و  با متناسب

 .مساحت زیربنای خانه متغیر است

باغچه به شکل ویژه خود  حوض و -

مصالح  در خانه بوشهر حضور ندارد،

 سینمایی اجری، کف سنگی،

 مهتابی

 

 برای خواب و شب نشینی

 

 دیوار -

 کف -

سه طرف دیوار و طرف چهارم رو 

 بدون سقف یاط است،حبه 

 پشت بام

 

 

 استفاده در شب برای خواب -

 شب نشینی در تابستان -

 

 جانپناه
ایجاد فضایی امن از نگاه بیگانه و 

 عدم ممانعت از جریان هوا

نام ه اتاقی کوچک ب

 سرپله
 محل نگهداری رختخواب

 .در خانه های اعیان وجود دارد دستشویی
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 گيرينتيجه -7
 یداشته اند. بناها ریتاث ییو اجرا یمیاقل ،یعوامل فرهنگ لیاز قب یعوامل مختلف یمیقد یبناها یریدر شکل گ

 یمشخص م رد،یقرار گ یبا دقت مورد بررس یمیبنا در بافت قد کی یکنند. وقت یم یرویقانون پ نیاز ا زیبوشهر ن یمیقد

 یایموضوع گو نینشده است و اساخته  هودهیب یقسمت چیشده و ه یطراح لیدل کیگردد که هر جزء هر چند کوچک با 

 باشد. یمرز و بوم م نیبا اصول ا یمعمار

 

 مراجع
 ( شکوه ابوشهر، نشر شروع.1384)  س. ،ییرسا 

 ( .معماری بوشهر در دوره زند و قاجار، انتشارات آبادبوم.1348غالم زاده، ف ) 

 سروش دانش. یدرونگرا )چاپ ششم(، نشر موسسه فرهنگ یگونه شناس یرانیا یمسکون ی( معمار1391غ. ) ان،یمعمار 

 یفرهنگ راثیم ویآرش ان،ی( شرکت راه1382بوشهر، ) میبافت قد یلیطرح تفض. 

 میو بافـت قـد یمعمـار یریگ رگذاردرشکلیعوامل تاث ی( بررس1392زاده، م. صابرنژاد، ژ. ) یر. بادامچس ،یئ یشاه مرتض 

 .دید یکرج, دفتر معمار یشهردار یکاربرد یمرکز آموزش علم ،یشهر تیریفرهنگ و مد ،یمعمار یمل شیبوشهر، هما

 یو گردشگر یفرهنگ راثیاداره کل م یگانیبوشهر، بوشهر، با میبافت قد ی( پرونده ثبت1385س. ) ،یمعمور. 


