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 چکیده 

را  یطیمح ستیو ز یباشناختیز لیباشد که مسا یم یخاص یها یژگیو یدارا رانیا یسنت یمعمار

 دهید یمسکون یمانند خانه ها نرایا یسنت هیاصول در ابن نیخود در نظر گرفته است. ا یدر طراح

ط یو مح یاجتماع ،یکاربران از نظر اقتصاد یرا برا شیآسا دینما یم یسع داریپا یشود. معمار یم

 یآن ها حکم فرما م یبر طراح یداریکه اصول پا یرانیا یسنت هیاز ابن یاریفراهم آورد. بس ستیز

 طیمنطبق با شرا قاًیفارس دق جیسواحل خلبوشهر در  یشهر قرار دارند. معمار میدر بافت قد ،باشد

 اسیقدر م یمعمار نیباشد و ا یخاص منطقه خود م تیهو یشکل گرفته و دارا یمیو اقل یطیمح

و  طیبه واسطه نوع نگرش به انسان و مح یداریو چه از نظر پا یخرد و کالن چه از نظر کالبد

در  یبوم یباشد. در واقع معمار یم استفاده یبرا یارزشمند نهیزم ،یمعمار یراهکارها نیهمچن

است که شناخت آن ها  دهیرس یمناسب اریبس یسخت آن منطقه به راهکارها میبا اقل یسازگار

مقاله  نیدر ا قیاست. روش تحق دیجد یمعمار یدر فضاها یمناسب یبه الگوها دنیرس یهگشارا

 یسنت یو معمار یداریارتباط پا یبه بررس یالعات کتابخانه اباشد که با مط یم یلیتحل-یفیتوص

بوشهر پرداخته شده است.  یخیبافت تار یمسکون یدر بناها یداریپا یالگوها یو سپس بررس رانیا

جهت  داریپا یاصول معمار یبر مبنا رانیا یسنت یاصول معمار یریپژوهش بکارگ نیهدف از ا

 باشد. یم نهیو به داریپا یبه ساختمان ها دنیرس
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 مقدمه -1
امروز بشر،  یازهاین نیتأم نیکه در ع یاست؛ به نحو یانسان و فناور عت،یاستفاده مؤثر از منابع شامل طب ،یداریپا

 عتیرود که در آن انسان و طب یبه کار م یجهان فیتوص یبرا داریباشد. واژه پا زین ندگانیآ یازهایمتضمن برآورده شدن ن

آثار مخرب بر آن،  جادیبدون ا ست،یز طیو با حفاظت از مح ندهیآ ینسل ها وقحال و حق یازهاید با در نظر گرفتن نبتوانن

 یا ژهیو تیساختمان اهم یمکان تیو موقع یعیو طب یمیاقل طیتوجه به شرا ،یدر معمار یداریدهند. مفهوم پا اتیادامه ح

و  افتیو استفاده از مصالح قابل باز گریکدیو بنا با  طیمح یهمساز یریه کارگبا ب یو انرژ یعیدارد و به کاهش مصرف منابع طب

 طیامن، آن را با مح یمکان جادیکند به منظور ا یم یسع خیکند. انسان همواره در طول تار یاشاره م ریپذ دیتجد یها یانرژ

 ،ییایجغراف طیشرا قتیکند و در حق دجایا شیخو اتیادامه ح یبرا یمناسب طیخود هماهنگ سازد تا بتواند شرا رامونیپ

 دهیدستخوش پد خ،یبا آن که در طول تار یرانیا یدارد. معمار یمیدخالت مستق ست،یز یفضا نیا یریدر شکل گ زین یمیاقل

 شهیو احساسات، اند هیآداب و رسوم، روح انگریخود را حفظ کند و نما ژهیو تیتوانسته هو یدگرگون کننده بوده است ول یها

عناصر گوناگون آن  یو هماهنگ یکپارچگی جادیا یبرا یرینظ یتالش ب داریپا یو هنر آنان باشد. معمار قهیذوق و سل ده،یقو ع

دهد تا آموزه  یقرار م گریکدیو سنجش با  یدر بررس یداریپا کردیو رو یرانیا یمعمار یموضوعات، ما را به سو نیشده است. ا

 .]1[هتر استخراج گردد امروز، ب یمعمار یطراح یآن برا یها

در  یای از طراح نهیتوان به سطح به یاست، م ییایجغراف طیو شرا میکه متأثر از اقل یواقع با استفاده از معماری بوم در

گذارد و در راستای ساخت و  یم ستمیو اکوس ستیز طیبر مح یمنف ریتأث نیکمتر ی. معماری سنتافتیساختمان ها دست 

سلسله مراتب طراحی اقلیمی در یك منطقه نقش زیادی در شرایط آسایش محیطی دارد. این  .]2[بوده است  داریساز پا

موضوع در مناطقی با اقلیم خاص از اهمیت بیشتری برخوردار است. شهر بوشهر در کرانه شمالی خلیج فارس یکی از شهرهای 

یط اقلیمی شکل گرفته است به گونه ای که اقلیم گرم و مرطوب است که کلیت بافت و فضاهای شهری آن متناسب با شرا

خالقیت های منحصر به فردی در طراحی اقلیمی، از بافت تا بنای معماری را می توان در آن مشاهده کرد که سیمای شهری 

 .]3[متمایز و هویت بخش بوشهر قدیم را ایجاد کرده است 

 

 داریپا یمعمار -2
 یانسان یها تیو نحوه فعال یاز سبك زندگ یکه ناش ستیز طیمح یآلودگ منابع و لیتقل م،یاقل رییتغ یکاهش بحران ها

ساخت  یها وهیش ،ینابهنجار معمار یها تیمطرح شده اند. فعال یکنون یایدر دن یجهان یچالش ها نیاست، به عنوان مهم تر

ها و  دهیجهت، ابداع ا نیاز امذکور داشته است.  یدر بروز بحران ها یا دهمتداول، سهم عم یدر بناها یو ساز و سبك زندگ

ها و  شهیقرار گرفته و مجموعه اند یتوسعه معمار یمؤثر در بهبود وضع موجود، در رأس اهداف برنامه ها یاتخاذ راهکارها

 .]4[شناخته شده است  داریپا یبا عنوان معمار ،ینوع معمار نیاقدامات مرتبط با ا

 تجدیدپذیر منابع فمصر زیسا بهینهو  ناپذیر تجدید منابع فمصر یلتقل بهو  ستا حیاطرروش در  یك ارپاید ریمعما

 معنی  به ارپاید توسعه. یمآور بدست یستز محیطاز  نیماتو می یمدار زنیا بقا ایبر مارا  نچهآ کهدارد  می رظهاو ا دازدپر می

 دینابو نچو هم مسائلی وزبراز  ندابتو که باشد می توسعه دیقتصاو ا جتماعیا ی،کالبد یلگوهاا مقابلدر  هایی حلراه  ئهارا

 نمدآ پایینو  لتیاعد بی ،جمعیت یهرو بی یشافزا ،قلیما تغییر ،جهانی گیدلوآ ،یستیای ز سامانه تخریب ،طبیعی منابع

 می ریمعما حیاطردر  هایی تکنیك حشر به که ستا نکال صطالحیا ارپاید ریمعما. کند یجلوگیرانسان ها  ندگیز کیفیت

 ندرو حقیقتدر  ریمعما ین. استا گرفته شکل طبیعت به امحترا هیدا باو  دهبو محیطی یستز یها شنگر با همسو که دازدپر
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 یندبنیا تیرصو به انیرا سنتی ریمعما جملهاز  سنتی یها ریمعماو  باستانی یها نتمداز  ریبسیادر  که اچر ،نیستای  زهتا

 منابع کاهش ،یستز محیطو  اهو ونفزروز ا گیدلوآ ،نظیر صنعتی نجها منفی یپیامدها پیدر  وزهمرا که ستا شتهدا دجوو

 .]5[ ستا هشد تبدیل حاضر عصر ننساا یها غدغهد نیاز مهم تر یکی به ژینرا انبحرو  طبیعی
 

 رانیا یسنت یو معمار یداریپا -3
با  دیو با استیپو یبلکه معمار باشد که بتوان آن را تکرار کرد؛ یشده نم نییتع شیاز پ یشامل الگوها داریپا یمعمار

کشورمان را ماندگار کرده است توجه  یسنت یهر منطقه هماهنگ باشد و آنچه معمار عتیو طب یفرهنگ ،یمیاقل یها یژگیو

و  یاقتصاد لیسو مسا كیاست که از  تیاهم زیاز آن جهت حا وضوعم نیاست. ضرورت پرداخت به ا اتیخصوص نیبه هم

 یرا به معمار یتواند کمك فراوان یم زین یو آموزش یاز بعد فرهنگ گرید یاع قرارداده است و از سورا تحت شع یطیمح ستیز

 نیها، از ب نهیتمام زم درروز  یعلم و تکنولوژ ریو با توجه به نقش انکارناپذ یکنون طی. در شرادیعصر حاضر نما یو طراح

و در  یخیتار یساخت در بناها یو تکنولوژ یدر کنار فناور یمبو یحفظ معمار ح،یمواضع موجود در برابر چالش ها، راه صح

که به عنوان  یخیتار یبناها تیو بهبود وضع یبناها و هم در سامانده یباشد، تا سبب شود که هم در طراح یحال ساخت م

مدت  یطوالن یداریپا یرا برا طیشود بلکه شرا تیحما یبوم یکند، تا نه تنها از معمار یمنطقه عمل م نگاز فره یبخش مهم

 .]6[ دیبناها فراهم نما نیا

تواند نقش  یم یدیخورش یاز انرژ حیآن منطقه و استفاده صح یمیاقل طیساختمان ها با توجه به شرا یاصول یطراح

را مورد استفاده  ییکه همواره راه ها رانیا یسنت یو شهرساز یرو معمار نیداشته باشد. از ا یدر کاهش مصرف انرژ یمهم

در  یموجود در اطراف بناها باعث کاهش همه جانبه مصرف انرژ یها یانرژو استفاده از  عتیبا طب یار داده تا با هماهنگقر

 ،یانرژ نیتأم یمنبع اصل رانیا یسنت یها یبناها داشته باشد. در طراح یطراح ندهیبر آ یگذار ریتواند نقش تاث یبناها شود م

 .]7[بوده است  یدیخورش زالیال یانرژ

 

 گرم و مرطوب میدر اقل داریپا یطراح -4
سرعت باد و گرمای هوا در تبادل حرارت به طریق انتقال، به یکدیگر بستگی دارند. جریان ممتد باد در داخل فضاهای 

سرپوشیده در برخورد با سطح بدن انسان باعث تبخیر عرق ناشی از گرما و رطوبت شده و خنکی محسوسی در سطح پوست به 

می آورد. عدم وجود جریان هوا در محیط، دما و رطوبت را افزایش داده و محیط خفقان آوری برای ساکنین به وجود می وجود 

آورد و گرما و رطوبت داخل ساختمان نسبت به فضای خارج افزایش خواهد یافت. از این رو جهت و نحوه استقرار ساختمان 

صالح به کار رفته در دیوارهای جانبی از ظرفیت حرارتی باال و انتقال حرارت نقش اساسی و تعیین کننده ای را ایفا می کند. م

بسیار خوبی برخوردار است. یکی دیگر از عناصر ساختمانی که در گونه شناسی سنتی حائز اهمیت است و هنوز هم می تواند 

به داخل هدایت می شود. بنابراین هوای  مورد استفاده قرار گیرد، بادگیرها هستند که از چهار طرف باد با آن برخورد نموده،

گرم به علت سبکی از اطراف خارج و هوای خنك که سنگین تر است به طرف پایین و به داخل اتاق وارد می شود و به علت 

تداوم این عمل همیشه کوران نسبتاً مطلوبی در جریان است که منطقه آسایش نسبی را فراهم می نماید. آنچه مربوط به سقف 

می گردد این است که پشت بام باید صاف و قابل دسترس باشد و شیب آن طوری در نظر گرفته شود که در مقابل باران ها 

 و نامنظم، آب به سرعت تخلیه شود.های تند 

فیزیکی(، در ساختمانی ایجاد می شود که دیوارهای اتاق نشیمن که روزها  -بهترین شرایط داخلی از نظر آسایش )کالبدی

ستفاده قرار می گیرد از مصالح سنگین و دیوارهای اتاق های خواب و سایر قسمت هایی که شب ها مورد استفاده قرار مورد ا

می گیرد از مصالح سبك ساخته شده باشند. مقاومت حرارتی یك دیوار عبارت است از: مقاومتی که آن دیوار در برابر انتقال 
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نماید، بنابراین نوسان دمای سطوح داخلی دیوارهای یك ساختمان به  حرارت از یك طرف خود به طرف دیگرش ایجاد می

مقاومت حرارتی مصالح آن دیوارها بستگی دارد. هر چه ضریب هدایت حرارتی در مصالح کمتر باشد، مقاومت حرارتی آن 

ن عایق حرارتی است و به مصالح بیشتر بوده و در نتیجه مقدار گرمای انتقال یافته از آن دیوار کمتر است. هوای ساکن بهتری

 .]8[طور کلی مصالح ساختمانی سبك که شامل حفره ها و الیه های نازك هوا هستند؛ مقاومت حرارتی زیادی دارند 
 

 ساختار کالبدی بافت بوشهر -5
 ایو  افتهیاستقرار  شیمناسب خو یهر کدام در جا یزمان و با گسترش شهر یبوشهر در ط میبافت قد یساختار کالبد

 ی. بازار در ساختار کالبدندیآ یعنصر در بافت شهر به حساب م نیو پر حجم تر نیتر یشده اند. مساکن به عنوان اصل جادیا

 یمثل فضاها یفضاها و عناصر شهر ریاست. سا افتهیوجود آمده و تکامل  به یاتیشاهرگ ح ای یاصل انیشر كیبافت به مشابه 

 نیبافت نقش داشته و شبکه معابر به عنوان ارتباط دهنده ا یساختار کالبد جادیدر ا زیو ... ن یبندر ،یحکومت ،یادار ،یمذهب

 شیژه و حجم، ابعاد و مساحت متناسب خویفضاها و عناصر با شکل و نیفضاها و عناصر در سطح شهر وجود دارد. هر کدام از ا

 یم نیداده اند. بنابرا لیشهر را تشک ییمجموعه فضا كیاز کالبد شهر را به خود اختصاص داده و همه به هم در  یگوشه ا

و  یطیمح ستیز طیاز شرا یشهرها بر بستر ریشهروندان آن، مانند سا نیشهر بوشهر و مناسبات ب یکه بافت کالبد مینیب

در  رییتغشکل گرفته و همگام با وقوع  یو امکانات فن یهنر-یجامعه و با دخالت مؤثر عوامل فرهنگ یدیو نظام تول یمیاقل

 یدگرگون یرایپذ ،یارزش یو تکامل نظام ها یهنر یها شیو تحول گرا یفن یها شرفتیو پ یو اقتصاد یاجتماع یها انیبن

 .]9[است  دهیگرد

 

 معماری مسکن در بافت تاریخی بوشهر -6
 یها یمعمار یوشهرمردم بوشهر به وجود آمده است. معمار ب اجیبرتر از رفع احت یدر بوشهر با هدف و غرض یخانه ساز

 یم الشیاهل و ع یبرا یکند همان قدر که کاشانه ا یو تجربه کرده است و آن چه حاال به نام مسکن بنا م دهیکم تفاوت را د

 ییبندر نشانه ها نیدر ا یسنت یخانه ها نیرتریکه حق یطور شد؛یاند یبنا م نیساختار ا ییبایشود، همان مقدار هم به ز

دارد و مشخصاَ صاحب  ییواال گاهیجا یدر هنر معمار یبوشهر یدارند. در حال حاضر هنر خانه ساز یمارمع كیاز استات فیظر

قسمت اعظم  یعنیپا افتاده است؛  شیو پ نساده، ارزا هیابن نیمانند است. هر چند مصالح به کار رفته در ا یمستقل و ب یتیهو

 یهنرشناسانه در خانه ها یبا ذوق ها زیابزار ساده ن نیاما هم ساروج است و گچ، هیدهد و بق یم لیمالط را گل تشک نیا

که هرگز  یمستقل یمعمار كینامند؛  یم یبوشهر یرا کارشناسان، معمار تیصاحب هو یمعمار نیبه کار رفته است. ا یمیقد

 ای یترک ست،ین یعرب ست،ین یامروز جهان دانست. هند یخاص از معمار یاقیتوان آن را وابسته مطلق به سبك و س ینم

الهام به کار  كیآن را در حد  یبایکارساز و ز یمتداول جنبه ها یمعمار وهیکه ممکن است از هر ش نی. با استیهم ن ییاروپا

در  زیمشخص و متما یمستقل است که خود مبحث یخانه ساز ینوع یبوشهر یهمه معمار نیگرفته و معمول داشته است، با ا

و  عیمد نظر قرار گرفته، فرضاَ عمارات رف یخانه ساز نیبودن، هر دو، در ا بایبودن و ز دیدو جنبه مف میدارد. گفت یعلوم معمار

. نوع به ستین یازیفراتر از آن ن رایز رسد یارتفاع آن حداکثر به سه طبقه م باست؛یبلند و محکم و ز یسقف ها یباشکوه دارا

تابستان نفس  امیا نیشده که در گرم تر هیارند، چنان استادانه تعبد گریکدیکه نسبت به  یو فواصل ایدرها، زوا یریکارگ

 قتطا یگرما نیبوشهر هم نیساکن یمعضل برا نیتر یاصل رایکند؛ ز یم لیخنك و آرام بخش تبد یمیاز باد را با نس یزیناچ

تواند خانه ساده ساخته شده در  ینم یقناس نیزم چیشود؛ ه یخانه استفاده م یو انبارها ایزوا یتابستان است. از تمام یفرسا

 یمعمار را فعال سازد. حت قهیشود تا ذوق و سل یبدل م یا زهیو نقصان به انگ یبلکه اغلب آن قناس ندازد،یب ختیآن را از ر

 ی رهیو گ خیم كیتابستان محل تجمع خانواده است، درها بدون  یساخته شده و شب ها یامبادو یپشت بام که از گل محل

ل در حفظ و انتقا ینقش مهم خیفلز از آن جمله م میشود که بدان یروشن م یابتکار هنگام نیه شده است. ارزش اساخت یفلز
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در بوشهر ساده  یهالل چیخانه هاست. ه یبخش معمار نیکننده تر رهیها خ یهالل ها و ارس اگرما دارد برعکس چوب. ام

رنگ ها نه  نیشده است. ا دهیکنار هم چ بایز یرنگ شهیقطعه شده ها  یبی. هالل ها قطعه قطعه شده و با ظرافت غرستین

استادان  راَیو جامعه بوشهر همساز و مناسب است. اخ طیشگفت با مح یبه صورا ام ،یفرد یاست و نه تابع سلبقه ها یتصادف

از رنگ ها و انسان  یریرپذیبر اساس تأث یبوشهر یها یهالل ها و ارس یزیرنگ آم یکشف کرده اند که تمام یمارمع

در  یدر چیوصف ه نیرنگ ها ساخته شده است. بخش اعظم ابزار در و پنجره و حصارها همه از چوب است با ا یروانشناس

است  یینقش ها نیگل و بلبل عمده تر یمیاسل یو شکل ها رآنق اتیآ لیاز قب یی. نقش و نگارهاستین نییبوشهر بدون تز

است. کنده  رفتهیسرشار صورت پذ یاز ذوق یریچهارچوب ها با بهره گ یبند هیوزا یها حك شده است حت اطیکه بر در ح

اساس  براما کوچه ها  ست،ین نییبدون تز یبوشهر اطیدر ح چیکه ه یمعمول و متداول بوده طور یدرها کار یبر رو یکار

 یو تاب ها چیکوچه ها پ نیا بیغر یبه هم قرار گرفته است. شاخصه  كیبلند و نزد ،یگرم منطقه، تمام یساکنان و هوا ازین

را وادار به حرکت  یاست که ضمن آن که به خانه ها و به محله شکوه و عظمت داده، هر باد تنبل ییبایحال ز نیو در ع بیعج

گر  انیمنطقه است، ب یعموم ییبایصرف نظر از حضور ز یبوشهر یدر معمار گریقابل توجه د تهسازد. نک یکوچه م یتا انتها

است که از در و پنجره  یاز کوچه ها به حد یاریخانه ها در بس یکیبوده، نزد یجار گانیهمسا انیاست که م یبیغر تیمیصم

 یهوشمند نیها و ا ییبایز نیمجموعه ا ،یگل ی هشاخ ایآب رد و بدل کرد و  یتوان کاسه  یهم م یرو به رو یدو خانه  ی

 یاقیبوشهر را منحصر به فرد و صاحب سبك و س یتا معمار دهیگرد سبب ینوع ساختمان ساز نیبه کار گرفته شده در ا

 .]10[مخصوص خود دانست 

 یها دارا اطیح نیدر وسط و اتاق ها گرد آن هستند. ا اطیاست که ح یمرکز اطیبوشهر ح میاز عناصر مهم بافت قد یکی

باشد.  یدر آن ها م هیحداکثر سا جادیامر ا نیا لیو دل ستین عیوس یلیها خ اطیح نیکه ابعاد ا نیهستند: اول ا ییها یژگیو

 یرا برا یمرکز اطیکه ح دینما یم جادیا ییفضا ییطبقه باال یکند. برا یم یباز ار بانینقش سا نییرواق که در طبقه پا نیا

 یانه هاتوان به حوض آب و چاه آب اشاره نمود. در خ یها م اطیح نیدهنده ا لیکند. از عناصر تشک یآن قابل استفاده م

 ایچون انبار و  ییکاربردها یبوده اند و برا یفرع یکه فضاها نییطبقه پا یدو نوع اتاق وجود دارد، اتاق ها یبوشهر به طور کل

قرار گرفته است. اتاق  نییدر طبقه پا زین داریو اتاق سرا یبهداشت سیشدند. آشپزخانه، آب انبار، سرو یاتاق خدمه استفاده م

شامل  االطبقه ب یاتاق ها نیشود. ا یخانه محسوب م یاصل یباشد و فضا یخانه م نیساکن یمحل زندگ طبقه باال که یها

 ،یشش در ،یپنج در ،یچهار در ،یسه در یخانه ها انواع فضاها نیباشد. در ا یم نیزمستان نش یو اتاق ها نیتابستان نش

 .]9[وجود دارد  یو دوازده در یده در ،یهشت در ،یهفت در

 

 بوشهربناهای مسکونی ایداری در پ -7
و  یداریاصول مدون پا 1است. در جدول  یطیو مح یاقتصاد داریپا یاز فضا یبوشهر نمونه ا میدر بافت قد یمسکن بوم

 دهد. یبوشهر را نشان م یمستخرج از مسکن بوم یداریاصول پا

 

 ]11[ : بررسی پایداری در مسکن بومی بوشهر1جدول 

یداریاصول مدون پا پایداری  اصول پایداری مستخرج از مسکن بومی بوشهر 

 

 اقتصادی

تولید محلی -  

توسعه اقتصادی -  

طراحی منعطف و کاهش هزینه های چرخه مواد -  

افزایش اشتغال -  

استفاده کمتر از زیرساخت ها به دلیل تراکم متناسب مجموعه -  

آسایش حرارتی -  استفاده از منابع تجدیدپذیر و قابل بازیافت -   
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 محیطی

آسایش بصری -  

سالمت محیط -  

ت توسعه و طراحی مدیری -

 کاربری اراضی

طراحی شهری مرتبط با  -

 کاربری و زیرساخت ها

ایجاد محیط های سالم و غیر رسمی از طریق حذف محصوالت سمی  -

 در فضای داخلی و خارجی

استفاده بهینه از منابع طبیعی -  

آلودگی حداقل هوا، زمین و آب -  

استفاده محدودتر از منابع )انرژی، آب، مواد و زمین( در مراحل چرخه  -

 مواد

استفاده از مواد هماهنگ با محیط -  

 

 

 شهر بوشهردر  توسعه پایدار یراهکارها یبرخ -8

 درباره توسعه پایدار شهر بوشهر ریبا توجه به مطالعات و نتایج به دست آمده، برخی پیشنهادهای مطرح شده در جدول ز

 می تواند مؤثر واقع شود.

 فراهم آوردن اطالعات جامع و کامل در مورد محیط زیست شهر بوشهر -

 توجه جدی به سیستم حمل ونقل عمومی در سطح شهر بوشهر -

 ایجاد و توسعه محیط های کشت صنعتی و گلخانه ای و کاهش فشار بر محیط زیست این حوزه -

هر بوشهر در قالب مهاجرت بالعکس و ایجاد شهرهای جدید و اقماری در توجه مسئوالن ذیربط به کاهش جمعیت ش -

 اطراف شهر بوشهر
 

 گیرینتیجه -9
بوده و با  یمیو اقل یطیمح طیمنطبق با شرا قاَ یباشد دق یفارس م جیبوشهر که از نقاط شاخص سواحل خل یبوم یمعمار

بر  یا عهیو ضا بیشکل گرفته است که نه تنها تخر ییهاانسان بر طبق اصول و روش  یو مناسب زندگ داریپا یطیمح جادیا

 یستیو هم ز یلیفس یها یمصرف حداقل انرژ ست،یز طیمح یعدم آلودگ ،یعیکند بلکه حفظ منابع طب ینم لیتحم طیمح

دستور کار است، در  نیو نو داریپا یمعمار هیرا که از اصول اول یو شهرساز یمعمار ریتداب قیاز طر یمیو اقل یعیطب طیبا شرا

در  یدیجد ریمعاصر بتواند مس رمقدو یها یراهکارها و فن آور یریرسد تداوم نگرش فوق با به کارگ یخود دارد. لذا به نظر م

 باز کند. ارید نیا یمعمار

 

 مراجع
نورمن فاستر(،  یها شهیبر اند دی)با تأک اکوتك یمعمار داریپا یبا الگوها یرانیا یمعمار یمیاصول اقل یبررس. ح ،ییبابا ،.م ه،یزند ]1[

 .1395، یانرژ تیریو مد یشهرساز ،یعمران، معمار یمل شیهما نیدوم

، یانرژ تیریو مد یشهرساز ،یعمران، معمار یمل شیهما نیدوم ،یمیاقل طیبا توجه به شرا داریپا یمعمار راتیتاث یبررس. ، م.ا عیمط ]2[

1395. 

خالقیتهای طراحی اقلیمی متناسب با جریان باد در بافت قدیم بوشهر، مجله باغ نظر، سال هفتم، . ، خلیجی، ك.، پورجعفر، ما.رنجبر،  ]3[

 .1389، 13شماره 
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 .1390، داریپا یمعمار شیهما نیدوم دار،یپا یاز معمار یجلوه ا رانیا یسنت یمعمار. م ،یگیقجرب ،.م ،یدلیب ]4[

 شهر سنتی یها  خانه ردیمو نمونه) خشكو  مگر قلیمدر ا ارپاید ریمعما یلگوهاا سیربرن.  ،مکفی ،.و ،خانهرکا ،ح.زاده، دسجا[ 5]

 .1394،  داریبر توسعه پا یکردیبا رو یعمران و معمار یمل شی(، همانکاشا

 نیتحوالت نو یالملل نیکنگره ب دار،یپا یبا معمار رانیا یسنت یمعمار قیتطب. نژاد، ر یانیعر ،.م ،یرانیشم یدیمف ،.ش ،یرجب[ 6]

 .1395، ساختمان یعمران و مهندس ،یشهرساز ،یدر معمار یداریپا

شهر  یمسکون یدر ساختمان ها داریتوسعه پا کردیبا توجه به رو یمصرف انرژ یساز نهیبه. م ،یکامل آباد یمحمود  ،.ن ،یافشار[ 7]

 .1395، یو توسعه شهر نیعلوم زم یالملل نیکنگره ب نیدوم رم،یسم

  .1388، 5 ، شماره3شهر، دوره   تیطراحی پایدار بر مبنای اقلیم گرم و مرطوب، مجله هو یری، ش.مش[ 8]

 .1385، استان بوشهر یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیبوشهر، اداره کل م میبافت قد یبررس س. ،یمعمور[ 9]

 .1393، نداجا یطالعات راهبردو م ینظر یناملموس استان بوشهر، مرکز پژوهش ها راثیم. س ،یمعمور ]10[

مسکن )نمونه  گاهیبا تمرکز بر جا یطیو مح یاقتصاد دگاهیاز د داریتوسعه پا یبررسف.  ،ینسب ،ب. ،ینی، حس.م ،یالحساب یعل ]11[

 .1390، 1سال اول، شماره  ،یشهر بوشهر(، مجله اقتصاد و توسعه اقتصاد میمسکن بافت قد یمورد

 


