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Analysis of Visual Privacy in Houses with Shenashir; Case 
Study: Vernacular Houses in Coast of Persian Gulf and Old 
Fabric of Bushehr
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Historical fabrics were a proper response to people’s needs in their own time which turned 
social principles into architecture. Although the requirements and culture of today have been 
altered through industrial and information revolutions, yet they are rooted in the past. One 
of the most valuable principles of vernacular houses is privacy and specifically visual privacy 
which controls the view from and to a house. One of the elements in Bushehr vernacular houses 
affecting visual privacy is Shenashir. The present study aims to analyze the relationship between 
Shenashir and visual privacy of Bushehr’s old fabric, regarding their location in and on the edge 
of fabric. So, thorough action research, field studies and purposeful non-random sampling 6 
residential buildings are evaluated. Elements affecting visual privacy and influence of the sea 
on it show that sea induce the need of visual privacy in houses with external Shenashirs, as with 
invariant proportions, the façades of houses within the historic houses have more closed spaces 
and less open spaces than coastal houses, yet semi-open spaces are equal and not affected by 
the factor of the sea.
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  چکيده
های تاریخی شهرها پاسخی مناسب برای زندگی افراد در زمان خود بوده و بافت

اند. اگرچه نیازها و های جامعه خود را به کالبد معماری بدل کردهشاصول و ارز
اند، اما صنعت و اطالعات دگرگون شده هایبا انقالبفرهنگ جوامع امروز 

 . یکی از اصولریخی دارندهای عمیقی در فرهنگ حاکم بر بناهای تاهمچنان ریشه
الخصوص حریم دیداری یا قابلیت کنترل های سنتی حریم و علیواجد ارزش خانه

با عناصر خاص کالبدی معماری و  و از خانه به بیرون میزان دید به درون خانه
رو به خانه است. یکی از عنصرهای معماری بومی شهر بوشهر  درنظرداشتن فضای

اشیر است. در مطالعه حاضر سعی بر آن است که ارتباط و موثر در حریم بصری شن
جزیره بوشهر با درنظرداشتن بافت قدیم شبه هایشناشیر با حریم بصری خانه

ها، رو به دریا و درون بافت بررسی شود. در این راستا با موقعیت قرارگیری خانه
 ۶ گیری غیرتصادفی هدفمند،روش پژوهش در عمل، مطالعات میدانی و نمونه

اند. عناصر موثر در حریم دیداری و لبه بافت تاریخی برداشت شدهخانه درون و 
تاثیر عامل دریا در این حریم تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن است که دریا باعث 

ای های دارای شناشیر خارجی شده است، به گونهکاهش نیاز به حریم بصری خانه
بافت دارای فضاهای بسته بیشتر و  که با وجود ثبات تناسبات، نماهای درون

باز های لبه بافت هستند اما میزان فضای نیمهفضاهای باز کمتری نسبت به خانه
  در آنها یکسان و تحت تاثیر عامل دریا قرار نگرفته است.

	حریم دیداری، دریا، شناشیر، نما، بافت قدیم بوشهر ها:کلیدواژه
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  مقدمه
ی گوناگون علمی بررسی شده است و انواع هاحوزهمفهوم حریم در 

 حریم آن،ی هارمجموعهیزاند. یکی از شده تشریح آن از مختلفی
ی اسالمی از عوامل اساسی در هاآموزه در که است بصری یا دیداری

شود. این معیار در کنترل فضای شخصی و محرمیت محسوب می
 شده گرفته نظر در نیز سکونتی هاعرصه نیترمهمخانه، از جمله 

 نوع خصوصبه و حریم مفهوم با رابطه دریی هاپژوهش است.
 مختلف شهرهای سنتی بافت در مسکونیی هاپالن در آن دیداری
 ندرو ارتباطی عامل در موضوع این تحلیل اما ،اندشده یبررس ایران
 واقع غفلت مورد نما و جداره یعنی شهری بیرونی فضای و خانه
 غالباً  تاریخیی هابافت در بناهای ر یگجهت سویی، از است. شده

حکومتی، تجاری یا بازار و  بناهای حول و اقلیمی عوامل براساس
کز جزیره بوشهر تمر دینی یا مساجد بودند، اما در بافت تاریخی شبه

و تسلطی وجود نداشته است و اصناف در محالت شهر پخش 
 دیداری حریم میزان وی ر یگجهتهستند. عامل مهمی که در 

 به است، آن به دید و دریا است، اهمیت حایز مسکونی بناهای
و در یک جهت  جغرافیایی جهت براساس نه هاختمانسا کهی اگونه
 .اندهدیچرخ ساحل موازات به زوایایی با دریا به رو بلکه ،اندشدهبنا 
 رو بافت لبهی هاساختمان بصری حریم که است شده سبب امر این
 حاضر مطالعه باشند. متفاوت بافت داخل مسکونی بناهای با دریا به
 رایدا مسکونی هایساختمان در تفاوت، این میزان کشف دنبال به

 و بازنیمه فضایی معماری، کالبدی عنوانبه شناشیر عنصر
 ررسیب از پس راستا این در است. ساکنین بصری حریم کنندهتامین
ن با تاکید بر نماهای دارای عنصر آ انواع و حریم عامل نظری

ریا و های مسکونی رو به دشناشیر، میزان حریم دیداری در عمارت
  .گیرنددرون بافت مورد سنجش قرار می

  بررسی نظری حریم دیداری
 تاریخیی هابافت و شهرها در معماری مبانی نیتریادیبنحریم از 
ی هایدسترسمحالت، گذرها و  در آن وجه بارزترین که است ایران
در ارتباط با مفهوم حریم  .شودیم مشاهده شهری بافت در هاخانه

 است. شده ارایه مفهومی وی شناسزبانتعاریف متنوعی از منظر 
 هب مرکب صورتبه اگر که است م"-ر-"ح ریشه از عربیی اواژه حریم
 هاضاف انسان به اگر و پیرامون و اطراف معنای به شود، افزوده اموال
به  حریم واژه. [1]کرد دفاع آن از باید که است چیزی معنای به شود

معنای پناهگاه و یا خانه شخص و اطراف آن که از تعرض دیگران 
. از سویی، این واژه در دو معنا و مفهوم نزدیک [2]در پناه باشد، است

فرد از آن  و شود هتک نباید آنچه معنای به :رودیمبه هم به کار 
منع شده است یا آنچه مورد حمایت و احترام است و باید حفظ 

. واژه حریم با محرمیت گره خورده است. دهخدا واژه محرمیت 3][شود
. همچنین محرمیت [2]داندیمبودن، رازداری و خویشی را نیز محرم

 نیمیزا انتخاب قدرت و اجتماعی روابط کنترل در توانایی تواندیم
در معماری و شهرسازی غرب، مفاهیم  باشد. روابط این از دلخواه

مطرح  Securityو  Privacyی هاواژها حریم و محرمیت بیشتر ب
شده است. مساله محرمیت بیشتر در قالب حقوق افراد قابل پیگیری 

ی عملکردگرای هاساختمانتا پیش از مدرن و حتی برخی  .[4]است
 مانند نوی هاسبک ظهور با اما دیآیممدرن حریم و قلمرو به چشم 

 و مراتب سلسله حذف با آن جز و فولدینگ دیکانستراکشن،
 ست.ا شده کمرنگ حدودی تا مساله این فضایی، سیالیتی دهشکل
 هوممف و قلمرو به نزدیک بیشتر غرب دید از حریم مفهوم حال، هر به

  در قالب امنیت القا شده است. محرمیت
حریم ابعاد متنوعی همچون بعدهای کالبدی، عملکردی، ادراکی، 

عنوان ظرفی که تمامی کالبد به .[5]فرهنگی و اجتماعی دارد
 رد تا است ساخته قادر را وی و گرفته بر در را انسانی هاتیفعال
یی هاشاخص در بپردازد خود نیازهای سایر دهیسامان به آن قالب
 عریفت تعادل و فیزیکی نظم فیزیکی، آسایش بصری، نظم مانند
 هب فضا هر و هستند فضا الینفک اجزای هافعالیت و افراد شود.می

 عملکرد دارای خود در جاری رفتار و آن کنندگاناستفاده واسطه
 هرابط سویی از باشد. پاسخگو را انسان نیازهای باید که شودیم

یی هااحساسشده در فضا باعث ایجاد راکاد عناصر میان موجود
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 اما .شودیم امنیت احساس یا و تعلق حس محیط، خوانایی چون
 سلسله محیطی فضاسازی هر زمینهپس در صورت، هر در
 در که دیآیم چشم به فرهنگیی هاارزش جمله ازیی هایازمندین

 را فرهنگیی هاشاخص است. اجتماعی هنجارهای با نزدیک ارتباط
 اعتقادات و باورها رسوم، و آداب فرهنگی، هویت شامل توانیم

  .[6]دانست دینی
 رد محرمیت از مقصود که کرد عنوان توانیمبا توجه به تعاریف، 

ی که هم دارای اگونه به است، فضا به کالبد تخصیص معماری،
 داشتن در حوزه کالبد فضاییحریم کالبدی و هم معنایی باشد. حریم

بیشتر متمرکز بر اصولی است که امنیت فضا را براساس قلمرو و 
 که استیی هایژگیوعرصه شکل خواهد داد و در حیطه معنایی 

ی اگونهی معماری به ارمغان آورد، به فضا برای را ارزش و حرمت
ی گوناگون از هاحوزه. حریم در [4]که فرد در آن به آرامش برسد

معماری تاثیرگذار است. در مسکن نیز به همین منوال، حریم از 
جمله معیارهای خانه ایرانی چه درون و چه ارتباط آن با محیط 

مکانی است که آسایش شود. خانه شهری اطرافش محسوب می
فیزیکی و آرامش روانی را به شکل صمیمیت میان افراد خانواده و 

پنج  [8]نژادحمزهو  محتشم. [7]کندیم فراهمایجاد حریم برای آنها 
ی دیداری، هامیحرنوع حریم را در مسکن سنتی ایرانی به شرح 

). مقصود از ۱اند (جدول شنیداری، بویایی، حرکتی و روانی برشمرده
حریم دیداری، اجازه ورود به هر فضا و در عین حال جلوگیری از 
دیدن نامحرم و جز آن است. حریم شنیداری درواقع نوعی جلوگیری 
از استراق سمع و همچنین جلوگیری از مزاحمت برای افراد در خانه، 

شدن و همسایگان است. حریم بویایی نیز کنترل بو و مانعساکنین 
از پخش آن در سایر  فضاها و همچنین جلوگیری از انزجار افراد 
خانواده، همسایگان و رهگذران از بوهای ایجادشده در داخل بوده 

 یفضای هر به ورودی هاوهیشاست. همچنین حریم حرکتی توجه به 
 و فضا هر در حرکتی سیونسیرکوال و چرخش خود، خاص آداب با
 و امنیت احساس انسانی، روحیات به توجه روانی، حریم نهایت در
  است. اجازه بدون فرد شخصی احساس به افراد سایر دخول عدم

  
  [8]انواع معیار حریم و اهمیت آنها در زندگی انسانی )۱جدول 

  اهمیت  انواع حریم

  حریم دیداری
جلوگیری از دیدن منظور رخصت در ورود به فضایی به

  نامحرم و غیره

  حریم شنیداری
جلوگیری از استراق سمع، جلوگیری از مزاحمت برای دیگر 

  افراد در خانه و همسایگان

  حریم بویایی
جلوگیری از انزجار افراد خانواده، همسایگان و رهگذران از 

  بوهای ایجادشده در داخل
  با آداب خاص خود های ورود به هر فضاییتوجه به شیوه  حریم حرکتی
  توجه به روحیات انسانی  حریم روانی

  

 در هم دوری هاگذشتهمحرمیت و حریم از اصولی هستند که از 
 در اند.بوده توجه مورد هافرهنگ دیگر در هم و ایران معماری
 مجاور بناهای روی دید نداشتن و محرمیت از اسالمی معماری

 نام اسالمی شهرهای ساخت در طراحی معیارهای از یکی عنوانبه

 آن از برخورداری استحقاق و خصوصی حریم اهمیت و شودیم برده
این امر نشان از وجود  .[9]است گرفته قرار توجه مورد آن به احترام و

حریم دیداری در حریم دیداری در معماری ایرانی اسالمی است. 
 زا خارج افراد چشم از دور به روزانهی هاتیفعالخانه، قابلیت انجام 

. بنابراین عامل [10]است آنها توسط شدندیده از ترس بدون و خانه
حریم دیداری در خانه برای باالبردن کیفیت زندگی ساکنین از طریق 
جداسازی زندگی خصوصی از روابط اجتماعی خارج از خانه موثر 

. در شهرهای قدیمی ایران رعایت حریم با تفکیک سه فضای [11]است
 یعمومنیمه  -خصوصی مهینخصوصی شامل فضای حیاط و خانه، 

م سو و خانه چند مشترک هشتی و اختصاصی بستبن شکل به
. [12]شدفضای عمومی گذر، میدان یا سایر عناصر شهری انجام می

فضاهای خانه  بر این اساس عوامل زیادی در تعیین حریم دیداری
 مهینتوان به میزان خصوصی، موثر هستند که از جمله آنها می

دن ریزفضای خانه، دید به بیرون خانه، نوع بوعمومی یا خصوصی
. میزان ارتباط [13]فضای عمومی خارج از خانه و جز آن اشاره کرد

فضای داخل و بیرون خانه یعنی تعامل دو عرصه خصوصی و عمومی 
ثیرگذار است. پوسته خارجی خانه یا نما به عنوان بر حریم بنا تا

جزیی از ساختار فضای شهری عاملی اصلی در تعیین حریم دیداری 
 عنوانهببررسی کالبدی عناصر نما، ابعاد و تناسبات آنها  .هاستخانه
 لکنتر  خانه، درون به شهری فضاهای دیداری دسترسی از ایشبکه
 به زیادیی هاپژوهش. [14]کندیم تبیین را بصری محرمیت و دید

 تهپوس ارتباط اما ،اندپرداخته خانه فضایی سازمان در حریم مفهوم
 هاخانه بصری حریم تعیین جهت در خود اطراف شهری فضای با بنا

بنابراین در ادامه پس از تبیین  است. گرفته قرار توجه مورد کمتر
خصوصیات شناشیر و اثر آن بر حریم بصری به تبیین رابطه عوامل 

ی دارای شناشیر خارجی و حریم دیداری هاساختمانمختلف نمای 
  .شودیمدر نمونه مورد مطالعه در ساحل بوشهر پرداخته 

  

  هاابزار و روش
مطالعه حاضر با راهبردی کیفی انجام شده است. رویکرد کیفی 

 رایطش در هادهیپدنگاهی تفسیری به بحث داشته است و با مطالعه 
تفسیر روابط و معانی نهفته در آنها  و تحلیل جهت در تالشی ،یفعل
. با درنظرداشتن این رویکرد و موقعیت مطالعه، نیاز به یک [15]دارد

 وشر دارد. وجود تحقیق مساله بررسی برای ریذپانعطافروش علمی 
با تاکید بر آگاهی دقیق درباره موقعیت معین و با  عمل مطالعه در

و طی آن امکان رسیدن به  [16]هدف ویژه، تحقیقی کاربردی است
. در این راستا، پس از بررسی تحقیقات دیآیمپاسخ در مطالعه فراهم 

 وجهت با .رودیمگذشته، رویکرد تحقیق به سوی مطالعات میدانی 
 قدیم بافت معماری در شناشیر کالبدی عنصر نقش و اهمیت به

ری در بناهایی با نمای دارای شناشیر رو به دریا و دیدا حریم بوشهر،
 دارد. ازنی نمونه انتخاب به تحلیل شروع .شودیمداخل بافت بررسی 

ه ب است، هدفمند نوع از و غیرتصادفی شکل به گیرینمونه روش
 دارای کهشهر بو قدیم بافت مسکونی خانه شش که صورت این

 وعین شناشیر عنصر عبارتی به .شوندیمتحلیل  هستند، شناشیر
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 و بافت لبه در عمارت سه در دیداری حریم و محسوب کنترل متغیر
 بررسی میدان یا گذر به رو و بافت درون عمارت سه و دریا به رو
 عنصرها تعداد دیداری، حریم در موثر عناصر معرفی از پس شود.می
 در و آنها خارجی دید به توجه با بیرون به آنها دید میدان میزان و

 تغییر قابلیت و آن بودنبسته یا بازمهینبودن دید و باز میزان نهایت
 و مقایسه دریا به رو و بافت داخل بناهای در نما عناصر در بازبودن
  شد. خواهد استنتاج هاخانه بصری حریم در دریا عامل تاثیر

  

  بحث
  موقعیت طبیعی و پیشینه محدوده مورد مطالعه

ای که امروزه به "بوشهر" معروف است، از جمله شهرهایی شبه جزیره
رانه ک است که به دستور اردشیر بابکان (نخستین پادشاه ساسانی) در

این شهر در طول تاریخ  .[17]شمالی خلیج فارس ساخته شدند
ی متعددی هانامهای مختلف تاریخی به هزارساله خود و در دورهپنج

مانند "بوخت اردشیر" به معنی شهر نجات و رهایی اردشیر و 
همچنین از هزاره دوم پیش از میالد (تمدن ایالم)، "لیان" به معنای 

در زمان حکومت نادرشاه افشار،  .[18]بوده است آفتاب تابان مشهور
 هایکشتبودن لنگرگاه ریشهر برای اقامت به سبب عدم مناسب

هنگام طوفان و وزش بادهای شدید، آبادی ریشهر به لنگرگاه بوشهر 
جار سازی، تانتقال داده شد و به دنبال آن با شروع فعالیت کشتی

به  جیتدر به .[19]ن شدندهلندی و ارامنه ایران نیز در بوشهر ساک
واسطه موقعیت و ترقی تجارت بر اهمیت و عظمت این بندر افزوده 
شد و بافت قدیم قدم به قدم شکل گرفت. در بوشهر، چیدمان شهر 

با مرکزیت و ثقل حکومت، تجارت و دین نیست و نقشه شهر 
دهنده هیچ تمرکز و تسلطی نیست. بازار هم برخالف شهرهای نشان

عنوان نخ تسبیح شهر نیست و ِحَرف و صنوف در محالت دیگر به
بافت قدیم شهر بوشهر شامل محالت  .[21	,20]شهر پخش هستند

اربعه معروف به چهار محل است و اکثریت بناهای واجد ارزش 
تاریخی در این محالت بهبهانی، شنبدی، دهدشتی و کوتی یافت 

  ).١(شکل  شوندیم
افت قدیمی بوشهر موجود است و از عمارت و بنا در ب ۱۰۱۳تعداد 

 فوقانی طبقه جلویعمارت دارای عنصر شناشیر در  ۲۹این میان 
	,22]هستند هاپنجره در  شناشیل، عراق کشور در عنصر این. [23

عنوان روشنا و در مصر به واژه مشربیه معروف عربستان و هند به
است. شناشیر یا شناشیل عنصری در معماری کشورهای حاشیه 

هایی از اروپا و آفریقا است که خلیج فارس، کشورهای عربی و بخش
. در ایران این عنصر [24	,22]شودبعضًا مشربیه و روشنا هم نامیده می

تقرار ها اسهر بوشهر، بر بدنه بسیاری از ساختماندر بافت تاریخی ش
 و حفاظ دارای بازمهیندارد. شناشیر بالکنی چوبی و نوعی فضای 

نرده و بعضًا سقف، متصل به سازه سقف ساختمان و جداره بیرونی 
 قطرکمکه با اسکلتی از جنس چوب به شکل قطعات  بنا است

 و ستون ،یاکرکرههای چهارتراش از چهار بخش کف، حفاظ و پره
ی هاچندل امتداد بر عنصر این .)۲(شکل  است شده تشکیل سقف

تیرهای چوبی بسیار مقاوم و محکم که نقش عنصر کششی را در (
 سازه سقف ساختمان کنسول )کنندیمبندی ایفا سازه سقف و کالف

  ).۳شود (شکل می

  

  
  ندگان)محل در بافت قدیم شهر بوشهر (نویسچهار  )۱شکل 
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  (ب)  (الف)
  ندگان)(نویس ریسازه شناش کیزومتریا؛ ب) ریاز شناش ینما و برش عرضنما و ایزومتریک یک شناشیر، الف)  ،برش )۲شکل 

  

  

  
  ای برای کنسول شناشیرامتدادیافتن چندل سقف در راستای ایجاد سازه )۳شکل 

  
اند های شناشیر پرداختههایی به چیستی، ایستایی و کاربریپژوهش

جویی انرژی از نظر حفاظت و اکثرًا بر کاربری اقلیمی آن در صرفه
اندازی روی نما و تابش آفتاب، سایه فضای پشت خود از گزند

کاهش دمای فضای محصور خود و همچنین ایجاد کوران هوا توجه 
. اگرچه با تدقیق در جزییات اجرایی و کارکردی 25]‐[30اندکرده

که  آیدشناشیر و بررسی نوع استفاده ساکنین از آن، به چشم می
در  افراد مقیم سزایی در ایجاد حریم دیداری برایاین عنصر تاثیر به

خانه دارد. به عبارتی اگر با نگرش افراد ساکن در خانه به بررسی 

شناشیر پرداخته شود، این عنصر همگام با ایجاد سایه، کوران و 
باز در اختیار ساکنین قرار محافظت از نور آفتاب، فضایی نیمه

ه ب هادهد که به بیرون از خانه دید داشته باشند اما از گزند نگاهمی
شود. دور بمانند و این امر تعریفی از حریم دیداری محسوب می

ساخته  )۵ (شکل سقفیب و )۴ (شکل مسقف صورت دو به شناشیرها
ی هاستونای بر روی پوشش سقف با زاویه دارسقفاند. در نوع شده

عنوان چهارتراش تکیه کرده است و نوع بدون سقف آن معموالً به
دور حیاط مرکزی مانند راهرویی عمل  فضای رابط درون خانه به

. البته با اینکه بیشتر شناشیرهای مسقف در بدنه خارجی [31]کندمی
ساختمان رو به نماهای بیرونی الصاق هستند اما بعضًا درون حیاط 

  ).۶شوند (شکل سطح کف طبقه اول نیز دیده میمرکزی هم
  

  
  ای از شناشیر مسقف (نویسندگان)نمونه )۴شکل 
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  ای از شناشیر بدون سقف (نویسندگان)نمونه )۵شکل 

  

  
  (الف)

  
  (ب)

؛ ب) ریشناش یروبرو ینماای از شناشیر داخلی و مسقف، الف) نمونه )۶شکل 
  (نویسندگان) ریشناش یجانب ینما

  
). در ۷یک شناشیر از اجزای مختلف تشکیل شده است (شکل 

 اند و سازه اصلی کفهای سقف ادامه یافتهترین سطح، چندلپایین
گیرد سازند. بر روی آنها پوششی از الوار چوبی قرار میشناشیر را می

تا سطح کف کامل شود. الزم به ذکر است که تزیینات بسیاری اعم 
ی مختلف و آویزهایی چوبی به سطح کف هاهایی با طرحاز دستک
هایی برابر بر روی های چوبی در قالب مدولشوند. ستونالحاق می

درجه به سطح عمودی  ۴۵اند و امتداد آنها با زاویه کف تکرار شده
ود. شدار نیز با الوار پوشانده مییابد. سقف شیببنا اتصال می

یفیت و میزان های مهمی از ساختمان شناشیر خارجی که کبخش
). این ۸های بدنه هستند (شکل کنند، کرکرهدید را مشخص می

ها در دو نوع ثابت و قابل چرخش امکان دید به بیرون را به کرکره
دلیل قرارگرفتن در دهند اما بهافرادی که درون شناشیر هستند می

درجه امکان دید از بیرون به درون  ۴۵تراز طبقه اول و زاویه حدودی 
  کنند.شیر را مسدود میشنا

  

  
مراتب قرارگیری آنها در فرآیند ساخت  اجزای مختلف شناشیر و سلسله )۷شکل 

  (نویسندگان)

  

  
	های آن (نویسندگان)جزییات اجرایی شناشیر و کرکره )۸شکل 

  
بناهایی از بافت قدیم بوشهر که دارای شناشیر هستند،  ۹در شکل 

مشخص شده است و موقعیت قرارگیری شش ساختمان مورد 
 رو و بافت لبه در هفته و طاهری طبیب،ی هاعمارتمطالعه شامل 

نوذری و آذین درون بافت تاریخی  نجفی،ی هاعمارت و دریا به
تبیین شده است. این بناها همگی در گذشته کاربری مسکونی 

 عنصر آنهااند و دارای دو طبقه هستند که از طبقه فوقانی داشته
  ).۲ (جدول است شده کنسول شناشیر

عمارت طبیب در لبه بافت، دارای دو نمای شمال شرقی و شمال 
غربی است که نمای شمال غربی آن دارای شناشیری رو به دریا 
است. عمارت طاهری نیز در لبه بافت دو نمای شمال شرقی و شمال 
غربی دارد ولی شناشیر آن رو به دریا نیست و به کوچه دید دارد. 

ه دریای این خانه دارای عنصر طارمه الزم به ذکر است که نمای رو ب
عمارت هفته  است. متریسانت۷۰×۷۰ مربع قطع بهیی هاستونبا 

واقع در محله کوتی در لبه بافت رو به دریا دارای نمای غربی 
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شناشیردار و رو به کوچه دارای نمای دوم شمالی است. عمارت آذین 
با سه بر شرقی، شمالی و جنوبی از بزرگترین بناهای مسکونی بافت 
قدیم بوشهر دارای نمای جنوبی شناشیردار رو به گذر است. عمارت 

 اراید کوتی محله در واقع هاخانهنجفی نیز با دو حیاط از بزرگترین 
 که است گذر و کوتی میدان به رو غربی و جنوبی ،شمالی نمای سه
 اب نوذری عمارت است. شناشیر دارای میدان به رو آن شمالی نمای
دوم عمارت دیری که اکنون بخشی از دانشکده معماری و  نام

شهرسازی دانشگاه خلیج فارس بوشهر است نیز دارای سه نمای 
شمالی، جنوبی و غربی است که نمای شمالی آن رو به میدان کوتی 

 دارای بناهای در هایبررس). طبق ۱۰دارای شناشیر است (شکل 
 هب بسته ارتفاع اب عنصر این هستند، دریا به رو که شناشیر
 به متغیر عرض و متر۵۰/۳ تا ۳ بین پوشاند،می که هاییدرپنجره

های طولی کشیده شده است. اما در ساختمان صورتبه نما اندازه
درون بافت که دارای شناشیر هستند، این عنصر با همان ارتفاع، 
صرفًا بخشی از نما را پوشانده است و بالکنی برای ساکنین ایجاد 

. در بناهای مورد بررسی که دارای شناشیر خارجی هستند، در ندکیم
هر نما عناصر متفاوتی وجود دارند که دید و دسترسی به بیرون را 

کنند و در ایجاد حریم دیداری تاثیرگذار هستند. این عناصر فراهم می
شامل درب ورودی، پنجره، درپنجره، شناشیر، طارمه و کرکره هستند 

وجه به ابعاد، تناسبات، عمق و میدان دیدی که که هر کدام با ت
 افانعط همچنین و بودنبسته و بازمهین باز، میزان ،ندکنیمایجاد 
 یک هر ادامه در .کنندیم تعریف را هاخانه بصری حریم بازشدن، در
 مورد دیداری حریم ایجاد در آنها تاثیر شده و معرفی عناصر این از

  .گرفته است قرار بررسی
  

  
  های دارای شناشیر در بافت تاریخی بوشهر و موقعیت بناهای مورد مطالعه (نویسندگان)عمارت) ۹شکل 

  
  مشخصات موقعیتی، فیزیکی و کاربری بناهای مورد مطالعه )۲جدول 
  عمارت نجفی  نوذریعمارت   عمارت آذین  عمارت هفته  عمارت طاهری  عمارت طبیب  نام بنا
  کوتی  کوتی  کوتی  کوتی  بهبهانی  بهبهانی  محله

  مشخصات فیزیکی بنا
مساحت زمین 

  (مترمربع)
۵۴/۵۷۱  ۴۳/۴۷۹  ۴۵/۵۷۹  ۰۴/۳۴۴  ۵۲/۴۷۱  ۸۳/۶۵۸  

  ۷۰/۹  ۷۴/۱۱  ۰۹/۱۱  ۶۷/۹  ۷۲/۱۱  ۱۸/۱۱  ارتفاع (متر)
  ۷۳/۱۰۳۰  ۳۷/۹۰۰  ۳۶/۶۱۱  ۳۶/۱۰۶۰  ۲۹/۸۸۴  ۱۴/۱۰۹۶  زیربنا (مترمربع)
  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  تعداد طبقات
  ۸۲۸۶  ۱۶۲۵۰  ۱۶۲۵۱  ۱۶۲۴۸  ۴۵۴۹  ۲۲۵۳  شماره ثبت
  کاربری
  مسکونی  مسکونی  مسکونی  مسکونی  مسکونی  مسکونی  قدیم
  اقامتی/هتل  آموزشی/دانشکده  پیشنهاد آموزشی  اداری  موزه  اداری/کتابخانه  جدید

  در حال مرمت  شدهمرمت  در حال مرمت  شدهمرمت  شدهمرمت  شدهمرمت  وضعیت مرمت
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  (الف)

  : شمال غربی١نمای 
  

  
  

  : شمال شرقی٢نمای 
  

  
  

  (ب)

  : جنوب شرقی١نمای 
  

  
  

  : جنوب غربی٢نمای 

	

  
  

  (ج)

  : غربی١نمای 
  

  
  

  : شمالی٢نمای 
  

  
  

  (د)

  : شمالی١نمای 
  

  
  

  : جنوبی٢نمای 
  

  
  

  : شرقی٣نمای 
  

  
  

  (ه)

  : شمالی١نمای 
  

  

  : جنوبی٢نمای 
	

  

  : غربی٣نمای 
	

 

  (ی)

  : شمالی١نمای 
  

  
  

  : جنوبی٢نمای 
  

  
  

  : غربی٣نمای 
  

  
  

الف) عمارت طبیب (لبه بافت)؛ نمای شناشیردار: شمال غربی و با دید رو به دریا؛ های دارای شناشیر در آنها؛ های مورد مطالعه و جهت و دید جدارهنماهای خانه )۱۰شکل 
 نیعمارت آذ؛ د) ایرو به در ی وغرب ینما(لبه بافت)؛ نمای شناشیردار:  عمارت هفته؛ ج) رو به کوچه ی وجنوب غرب ینمای (لبه بافت)؛ نمای شناشیردار: عمارت طاهر ب) 

؛ )داخل بافت؛ ی) عمارت نجفی (دانیرو به م ی وشمال ینما)؛ نمای شناشیردار: داخل بافتی (عمارت نوذر ؛ ه) رو به کوچه ی وجنوب ینما: رداریشناش ینما(داخل بافت)؛ 
  رو به گذر ی وشمال ینمانمای شناشیردار: 
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  آنهاعناصر نما و تحلیل 
  درب ورودی

 و فرعیی هادربهای ورودی اصلی نسبت به در هر ساختمان درب
 ،جزییات و تزیینات بیشتری دارند خانه داخلی فضاهایی هادرب

 صورت مستقیمای با تناسبات درها بهاما میزان این جزییات رابطه
دلیل اهمیت بیشترشان تناسبات و ی بهاصلهای ندارد و فقط درب

ی هااندازه شده،انجامی هایبررسدرنظرداشتن ابعاد بزرگتری دارند. با 
 درهای از بزرگتر دریا به رو بناهای در ورودی درهای عرض و ارتفاع
 عرض و ارتفاع بین تناسبات اما است، بافت داخل بناهای ورودی
توجه  با بنابراین ).٣ (جدول است ٦/١ میزان به و ثابت بناها همه در

به اینکه بناهای رو به دریا از لحاظ حریم بصری میدان دید آزادتری 
ی ورودی با هادرب دارای دارند، بافت درونی هاساختماننسبت به 

ابعاد و به دنبال آن مساحتی بزرگتر ولی با رعایت تناسبات هندسی 
 با سازه دیوار مستقیم ارتباط هادربحاکم بر بافت هستند. عمق 

با موقعیت قرارگیری ساختمان در داخل یا لبه بافت ارتباط دارد و 
  معناداری ندارد.

  درپنجره
کاررفته در بناهای بافت قدیم بوشهر چه در جداره ی بههادرپنجره

های دولنگه، بیرونی و چه رو به حیاط مرکزی در یکی از دسته
ای و ترکیب شیشه و چوب و کرکره قرار لنگه چهارلنگه، کرکرهسه
دولنگه و معموالً رو به  هادرپنجرهگیرند. با این حالت اغلب می

ا ب که است این برآمده هایررسب از آنچهفضاهای نشیمن هستند. 
های رو به دریا کوچکتر از داخل عرض تقریبًا ثابت، ارتفاع درپنجره

های بافت است. برای ورود باد از سوی دریا به درون فضاهای خانه
 ذرگ کم عرض بای هاکوچه چیدرپچیپدرون بافت، باد باید از مسیر 

 باد ورود است بدیهی .دهدیم کاهش را باد سرعت امر همین و کند
 هب رو بناهای در اما باشد، بزرگتری ادهانه نیازمند کمتر سرعت با
ترل امکان کنکوچکتر  دهانه با و شودیم خانه وارد مستقیماً  باد دریا

 هانجرهدرپ نکهیا. با توجه به دیآیمبیشتری بر میزان ورود باد فراهم 
 تریبیش دید میدان آنها بیشتر عرض و شوندیم ساخته اتاق کف از
 حریم رعایت برای ،دکنیمساکنین خانه ایجاد  نشستن محل از

 انجام ارتفاع افزایش طریق از درپنجره دهانه بزرگترشدن دیداری
گرفته است. به این شکل در صورتی که عرض بازشوی درپنجره با 

ا ی سهشود، این عنصر به شکل توجه به فضای پشت آن زیادتر 
شده است تا قابلیت کنترل میزان دید و حریم  چهارلنگه ساخته

بصری برای ساکنین فراهم شود. الزم به ذکر است که در 
ای و ترکیب شیشه، چوب و کرکره همان های کرکرهدرپنجره
اند. های ذکرشده رعایت شده است و فقط مصالح متفاوت شدهنسبت

عی در بناهای مورد مطالعه در این مطالعه، در عمارت آذین نو
درپنجره بدون بخش طاقی و به شکل مستطیل ساخته شده و با 

 اما است طاقیی هادرپنجرهوجود اینکه ارتفاع کل آن کمتر از 
 طاقی یهادرپنجرهتناسبات آن منطبق بر تناسبات بخش مستطیل 

 ساخته بناها دوم یا اول طبقه در معموالً  هادرپنجره سویی، از است.
 عنصر این اول هم و همکف طبقه در هم نوذری عمارت اما شوندیم
 یتناسبات و عرض ارتفاع، دارای اول طبقه درپنجره اینکه با و دارد را

های بافت است اما در طبقه همکف ارتفاع کمتر شده بنا سایر مانند
و این خود دلیل بر کنترل حریم بصری به درون خانه در تراز دید 

	).٤عابرین است (جدول 
  پنجره
 یهاپنجره اول نوع هستند. نوع دو بوشهر قدیم بافت در هاپنجره
از کف اتاق و با  متریک باالی تراز در معموالً  هستند که طاقی

 ساخته آنها بخش باالترین با ترازهمها ارتفاعی کمتر از درپنجره
 دید میزان کنترل و نور تامین برای اغلب هاپنجره نوع این شوند.می

ت ابعاد و تناسبا .شوندیم بنا همکف طبقه در خانه درون به عابرین
این آیتم در نماهای درون بافت و رو به دریا یکسان هستند. الزم 

 ابعادی تناسبات با و ۶/۱ هاپنجرهبه ذکر است که تناسبات این 
و  شکللیمستط، هاپنجره دوم نوع است. یکسان ورودیی هادرب

 چه همکف و طبقات در چه هاپنجره اول نوع .هستند نوعبر دو 
منطبق بر تناسبات خاصی نیستند.  و دارند متفاوتی ابعاد باالتر

فضاهای  به نور ورود برای معموالً  هاپنجرههمچنین این نوع 
 شوندیممتر از سطح کف اتاق ساخته ۱-۷۰/۱خدماتی با تراز بین 

 نیستند پنجره درواقع کل مستطیلی هاپنجره دوم نوع ).۵ (جدول
 رفاً ص و ندارند بازشدن قابلیت نوع این هستند. نورگیرصورت به و
 و رازت دلیلبه و شوندمی ساخته هادرپنجرهن نورگیر در باالی عنوابه

کف دارند، تاثیری چندانی بر حریم دیداری  از که زیادی ارتفاع
  گذارند.نمی

  بادبند چوبی
ت، باف در بناهای بافت قدیم بوشهر چه در لبه ساحل و چه در میانه

هایی نسبتًا عریض و فضاهایی غیرمحصور و مسقف وجود ایوان
 صیریح آفتابگیر بعضاً  و چوبی بادبندهای با اهآندارند که دورتادور 

های در ساختمان هاطارمه. [32]دارند نام طارمه واست  شده پوشانده
جداره بیرونی ساختمان و در بناهای درون بافت  مجاور دریا در

های داخلی ساختمان، رو به حیاط مرکزی و معموالً در جداره
همچنین رو به گذر عریض و میدان هستند و در هر صورت برای 
کنترل میزان باد نیاز به بادبند دارند. البته با توجه به ارتفاع و نحوه 

نور  تنظیم میزان ترل باد وظیفهقرارگیری این بادبندها، عالوه بر کن
براساس دهند. اندازی را نیز انجام میواردشده به ایوان و سایه

مشاهدات، ارتفاع بادبندها چه درون بافت و چه در لبه آن ثابت و 
 متغیر آن پشت طارمه فضا به توجه با آنهامتر و عرض ٣٠/١حدود 
   ).٦ (جدول است

با توجه به ابعاد محدود چوب و برای استحکام بیشتر، ارتفاع در 
 هایی در بادبندها برای کنترلشود. حفرهمیانه به دو نیم تقسیم می

دهانه فارغ از تناسبات به  اندازهباد استفاده شده است که براساس 
  کار رفته است.
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  ابعاد، تناسبات و عمق درب ورودی و میزان تخصیص سطح این عنصر در نمای دارای شناشیر )٣جدول 

  (متر)عرض   (متر)طول   نام بنا  موقعیت بنا
نسبت طول به 

  عرض
  (متر)عمق 

سطح عنصر 
  (مترمربع)

تعداد در نمای 
  شناشیردار

سطح عنصر به سطح نمای 
  (درصد)شناشیردار 

  لبه بافت

  ۳۰/۱  ۱  ۲۰/۳  ۸۲/۰  ۶۳/۱  ۴۰/۱  ۲۹/۲  عمارت طبیب
  ۳۲/۱  ۱  ۹۷/۳  ۳۰/۱  ۶۳/۱  ۵۶/۱  ۵۵/۲  عمارت طاهری
  ۸۵/۳  ۲  ۸۲/۳  ۷۱/۰  ۶۳/۱  ۵۳/۱  ۵۰/۲  عمارت هفته
  -  -  ۶۶/۳  ۹۴/۰  ۶/۱  ۴۹/۱  ۴۴/۲  میانگین

  داخل بافت

  صفر  صفر  ۵۶/۲	۶۳/۰  ۶۴/۱  ۲۵/۱  ۰۵/۲  عمارت آذین
  ۶۷/۱  ۱  ۲۸/۳  ۸۱/۰  ۶۹/۱  ۳۹/۱  ۳۶/۲  عمارت نوذری
  ۱۱/۱  ۱  ۰۱/۳  ۷۵/۰  ۶۳/۱  ۳۶/۱  ۲۲/۲  عمارت نجفی
  -  -  ۹۵/۲  ۷۳/۰  ۶/۱  ۳۰/۱  ۲۱/۲  میانگین

  
	ابعاد، تناسبات و عمق درپنجره طاقی و میزان تخصیص سطح این عنصر در نمای دارای شناشیر )٤جدول 

  (متر)عرض   (متر)طول   بنانام  موقعیت بنا
نسبت طول به 

  عرض
 (متر)عمق 

سطح عنصر 
  (مترمربع)

تعداد در نمای 
  شناشیردار

سطح عنصر به سطح نمای 
  (درصد)شناشیردار 

  لبه بافت

  ۶۹/۸  ۸  ۶۷/۲  ۸۲/۰  ۲۴/۲  ۰۹/۱  ۴۵/۲  عمارت طبیب
  ۸۹/۷  ۱۰  ۳۷/۲  ۹۸/۰  ۲۴/۲  ۰۳/۱  ۳۱/۲  عمارت طاهری
  ۸۰/۱۱  ۱۱  ۶۲/۲  ۷۹/۰  ۲۵/۲  ۰۸/۱  ۴۳/۲  عمارت هفته
  -  -  ۵۵/۲  ۸۶/۰  ۲/۲  ۰۶/۰۶  ۳۹/۲  میانگین

  داخل بافت

  عمارت آذین
  ۱۷/۹  ۶  ۷۷/۲	۶۳/۰  ۵۱/۲  ۰۵/۱  ۶۴/۲  طاقی
  ۷۴/۴  ۵  ۷۲/۱	۶۳/۰  ۱۲/۲  ۹۰/۰  ۹۱/۱  مستطیلی

  نوذری عمارت
  ۸۲/۷  ۵  ۰۶/۳  ۸۱/۰  ۵۷/۲    ۸۱/۲  ۱نوع 
  ۳۹/۸  ۶  ۷۴/۲  ۸۱/۰  ۷۱/۱    ۳۱/۲  ۲نوع 

	۵۸/۵  ۶  ۵۶/۲  ۷۵/۰  ۵۱/۲    ۵۴/۲  عمارت نجفی
  -  -  ۶۶/۲  ۷۳/۰  ۵/۲  ۰۵/۱  ۶۶/۲  میانگین

  
  ابعاد، تناسبات و عمق پنجره طاقی و میزان تخصیص سطح این عنصر در نمای دارای شناشیر )٥جدول 

  (متر)عرض   (متر)طول   نام بنا  موقعیت بنا
نسبت طول به 

  عرض
 (متر)عمق 

سطح عنصر 
  (مترمربع)

در نمای  تعداد
  شناشیردار

سطح عنصر به سطح نمای 
  (درصد)شناشیردار 

  لبه بافت

  ۰۷/۵  ۶  ۰۷/۲  ۸۲/۰  ۶۲/۱  ۱۳/۱  ۸۴/۱  عمارت طبیب
  ۴۳/۳  ۶  ۷۲/۱  ۹۸/۰  ۶۲/۱  ۰۳/۱  ۶۷/۱  عمارت طاهری
  ۰۱/۵  ۹  ۳۶/۱  ۷۹/۰  ۶۰/۱  ۹۲/۰  ۴۸/۱  عمارت هفته
  -  -  ۷۱/۱  ۸۶/۰  ۶/۱  ۰۲/۱  ۶۶/۱  میانگین

  داخل بافت

	۸۸/۴  ۵  ۷۷/۱	۷۰/۰  ۶۰/۱  ۰۵/۱  ۶۹/۱  آذینعمارت 
  -  -  -  -  -  -  -  عمارت نوذری
	۳۲/۳  ۵  ۸۳/۱  ۷۸/۰  ۶۳/۱  ۰۶/۱  ۷۳/۱  عمارت نجفی
  -  -  ۸۰/۱  ۷۴/۰  ۶/۱  ۰۵/۱  ۷۱/۱  میانگین

  
  ابعاد، تناسبات و عمق بادبند چوبی و میزان تخصیص سطح این عنصر در نمای دارای شناشیر )٦جدول 

  (متر)عرض  (متر)طول   بنانام   موقعیت بنا
نسبت طول به 

  عرض
  (متر)عمق 

سطح عنصر 
  (مترمربع)

تعداد در نمای 
  شناشیردار

سطح عنصر به سطح نمای 
  (درصد)شناشیردار 

  لبه بافت

  ۵۱/۲  ۲  ۲۰/۳  -  ۶۶/۰  ۴۴/۲  ۳۱/۱  عمارت طبیب
  ۳۲/۱  ۱  ۹۷/۳  -  ۴۴/۰  ۰۷/۳  ۲۹/۱  عمارت طاهری
  ۱۳/۳  ۲  ۸۲/۳  -  ۵۶/۰  ۹۱/۲  ۳۱/۱  عمارت هفته
  -  -  ۶۶/۳  -  ۵۵/۰  ۸۰/۲  ۳۰/۱  میانگین

  داخل بافت

  -  -  -	-  -  -  -  عمارت آذین
  ۹۴/۶  ۵  ۶۵/۴  -  ۳۷/۰؛ ۶۵/۰  ۵۳/۳؛ ۰۳/۲  ۳۲/۱  عمارت نوذری
	۶۲/۱  ۱  ۴۸/۴  -  ۳۸/۰  ۴۲/۳  ۳۱/۱  عماری نجفی
    -  ۹۵/۲  -  ۳۷/۰  ۴۷/۳  ۳۱/۱  میانگین
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  گیرینتیجه
 هاخانهدر مطالعات گوناگون، مبحث حریم دیداری بیشتر در پالن 

 جداره شد، ذکر که گونههمان اما شده است، بررسی فضاها عمق و
 و بصری حریم میزان در مهم عاملی آن نمای یعنی بنا هر بیرونی
افراد خارج از ساختمان است. همچنین دید  دید از ماندنمصون

 اهمیت حایز نیز کندیمساختمان و ارتباطی که با فرد آن برقرار 
 قدیم بافت دریی هاخانه مطالعه این در بررسی مورد بناهای است.
 رخیب و دریا به دید با ساحل لبه در آنها از برخی که هستند بوشهر
 از یرشناش نکهیاتوجه به  با هستند. میدان یا گذر به رو بافت درون
 که نماهایی و انتخابی بناهای است، بوشهر خاص معماری عناصر
 مگیه کالبدی، شرایط سازییکسان و کنترل برای اند،شده بررسی
 دیگر دارای هاخانه این نمای هستند. خارجی شناشیر عنصر دارای

 تعیین و خانه درون بصری حریم کنترل در که هستند عناصری
 یهانمونهن دید از بیرون به داخل تاثیر دارند. این عناصر در میزا
 مستطیلی)، و (طاقی درپنجره ورودی، درب شامل بررسی مورد

 و ندبادب طارمه، مستطیلی)، و (طاقی پنجره درپنجره، باالی بازشوی
، اندداده تخصیص خود به را نما از درصدی کدام هر که پناهجان نرده

  ).۷، جدول ۱ (نمودارهستند 
هر یک از این عناصر نما که میزان حریم دیداری و تناسبات و ابعاد 

 رد بسته یا بازمهین باز، فضاهای از ایزیرمجموعه شد، بررسی آنها
 بافت در که دیوارها پوشش بر عالوه .ندشویم محسوب نما سطح

های مرجانی سازنده پوشش دیوار گسار (سنگبوشهر با سنگ قدیم
شوند) و رویه گچ است، درب ورودی و که از بستر دریا استخراج می

های بسته نما را بادبند باالی فضای طارمه از جنس چوب بخش
 هایبخش پناهجان نرده و هاپنجره ،هادرپنجره .دهندیمتشکیل 
براساس نتایج  .سازندیم را نما سطح از باز بخش طارمه و بازنیمه
که رو به دریا هستند فضای باز  مسکونیی هاساختمان ،هالیتحل

 املش باز فضای این دارند. بافت درونی هاخانهزیادتری نسبت به 
 درون بناهای هستند. ساحل  دریی هاوانیاو  گشودهیی هاطارمه
 ودخ به را نما از اندکی درصد یا و ندارند باز فضای یا بعضاً  بافت

 بافت درونی هاخانه در دیداری حریم عبارتی به .دهندیم اختصاص
 ضورح به توجه با ولی شود کمتر باز فضای میزان که کندیمایجاب 
 ریاد آب به که وسیعی دید و بافت لبهی هاساختمان مقابل در دریا
 هس هر بسته فضای شد. خواهد کمتر حریم این به نیاز دارد، وجود
 برابر شودیم بادبند و درب دیوار، پوشش شامل که بافت لبه در بنا
این میزان درون بافت به همان نسبتی که فضای باز  است. ۷۲%

کمتر شده، افزایش یافته است و حدود سه چهارم نما را تشکیل 
 بازمهین فضای میزان که است این برآمده نتایج از آنچه .دهدیم

 روی هاساختمان در پناهجان هاینرده و هاپنجره ها،درپنجره شامل
میدان تقریباً یکی است و عامل دید و موقعیت  و گذر به رو و دریا به

 انیآنچن تاثیر بازمهینبنا در بافت در میزان حریم دیداری فضاهای 
  ).۲(نمودار  است نداشته

  

  
  تخصیص هر عنصر از نما در نمای دارای شناشیردرصد ) ۱نمودار 

  

  درصد تخصیص هر عنصر از نما در نمای دارای شناشیر )۷جدول 
  عمارت طبیب  عمارت طاهری  عمارت هفته  عمارت آذین  عمارت نوذری  عمارت نجفی  عناصر

  ۴۱/۶۸  ۲۸/۶۹  ۶۲/۶۵  ۸۰/۷۴  ۳۷/۶۳  ۶۲/۷۵  پوشش دیوار
  ۵۷/۸  ۹۲/۶  ۴۰/۶  ۲۵/۲  ۸۸/۶  ۱۲/۷  پناهنرده جان

  ۹۲/۳  ۷۷/۸  ۱۹/۴  صفر  ۳۳/۱  ۰۲/۳  فضای باز طارمه
  ۵۱/۲  ۳۲/۱  ۱۳/۳  صفر  ۹۴/۶  ۶۲/۱  بادبند

  ۵۳/۱  ۲۳/۰  صفر  ۱۶/۴  صفر  ۶۱/۲  پنجره مستطیلی
  صفر  ۴۳/۳  ۰۱/۵  ۸۸/۴  صفر  ۳۲/۳  پنجره طاقی
  ۶۹/۸  ۸۹/۷  ۸۰/۱۱  ۹۱/۱۳  ۲۱/۱۶  ۵۸/۵  درپنجره

  ۳۰/۱  ۱۶/۲  ۸۵/۳  صفر  ۶۷/۱  ۱۱/۱  درب ورودی
 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

عمارت طبیب

عمارت طاهری
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عمارت آذین

عمارت نوذری

عمارت نجفی
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  )۳(  )۲(  )۱(  لبه بافت

  باز فضای
  بازنیمه
  بسته

   
	)۶(  )۵(  )۴(  داخل بافت

  باز فضای
  بازنیمه
  بسته

    
عمارت ) ۵؛ عمارت آذین) ۴؛ عمارت هفته) ۳؛ یطاهر عمارت ) ۲؛ عمارت طبیب) ۱لبه و داخل بافت قدیم بوشهر؛ باز و بسته در بناهای فضاهای باز، نیمه درصد )۲نمودار 
	عمارت نجفی) ۶؛ نوذری
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