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چکیده

حاشــیه جنوبــی ایران دارای یکــی از بحرانی ترین اقلیم هــای جهان بوده و لذا توجــه به مولفه های 

اقلیمی در فرآیند طراحی خانه ها در این منطقه ضروری است. فضاهای باز و نیمه باز از عوامل موثر در 

شــکل دادن به الگوهای اقلیمی خانه های بومی و بکارگیری این الگوها در طراحی مســکن معاصر این 

گی های فضاهای  اقلیم، می تواند ســبب ارتقای ســطح آســایش حرارتی شــود. ایــن مقاله با تطابــق ویژ

نیمه بــاز خانه هــای بومــی در بندرلنگــه، بوشــهر و دزفــول، بــا مشــخصات اقلیــم محلــی ایــن مناطــق، 

ضمــن معرفــی الگوهــای فضاهــای بــاز و نیمه باز در آنهــا؛ تناســب و تاثرپذیــری الگوهــا را از اقلیم میانه 

کاربــردی و راهبــرد آن در مرحله تحلیل و اســتنتاج  و محلــی بررســی می کنــد. ایــن مقالــه دارای هدفی 

گــردآوری داده ها در دو  کیفــی و از طریق نظریه داده بنیاد بوده و با روش تصویرســازی انجام می شــود. 

کتابخانه ای و تحلیل اســناد خانه های بومی انجام شده اســت. تطابق مشــخصه های  بخــش مطالعــه 

کدگذاری نمونه ها با مولفه های اقلیم میانه و محلی مناطق مورد بررسی نشان می دهد  بدست آمده از 

گی ها و الگوهای فضاهای باز و نیمه باز در خانه های مورد مطالعه در دزفول، بندرلنگه و بوشهر  که ویژ

بــا مولفه هــای اقلیمــی هر شــهر منطبــق و بر اســاس تفــاوت در مولفه های اقلیمــی در مقیــاس میانه و 

محلی، در الگوهای مورد بحث تفاوت هایی ایجاد شده است.
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1- روش تحقیق

و  کیفــی  اســتنتاج  و  تحلیــل  مرحلــه  در  نوشــتار  ایــن  راهبــرد 
دستیابی به هدف از طریق نظریه داده بنیاد و با استخراج داده ها 
گزینــش  نهایتــًا  و  تحلیــل  و  دســته بندی  مــوردی،  نمونه هــای  از 
داده هــای مرتبــط و یکپارچه ســازی آنهــا انجام می شــود. گردآوری 
داده ها در دو بخش مطالعه کتابخانه ای و تحلیل اسناد خانه های 
بومــی و از بعد کالبدی انجام شده اســت. تئوری ســازی داده بنیاد 
شــامل مجموعه روش هایی اســت که به منظور گــردآوری و تحلیل 
 Dengbuppha,(نظام مند داده ها از پدیده مورد مطالعه بکار می رود
388-367 ,2006( . ایــن پژوهــش مطالعــه بــر هــر خانــه را با روشــی 
کّمی آغاز کرده، که شــامل آماده ســازی و فراهم کردن بستر مطالعه 

با تصویرسازی و تلخیص نمونه ها می شود. 
در تجزیه تحلیل نمونه برای تولید معنا به ترتیب اجرا؛ توصیف 
درکدگــذاری بــاز، مقایســه و تحلیــل در کدگــذاری محــوری و تبیین 
الگــو در کدگــذاری انتخابی صورت گرفته اســت. کدگــذاری انتخابی 
از طریق جمع بندی داده های انتخاب شــده برای استنتاج نهایی 
انجام و سپس از یکپارچه سازی اطالعات بدست آمده، ویژگی های 
خانه هــا شــکل گرفتــه و مطالعــه بر نمونه ها تا دســتیابی به اشــباع 
داده ها ادامه داشته اســت. نهایتًا از تطابق مشــخصه های بدست 

آمــده از کدگــذاری نمونه ها بــا مولفه های اقلیمــی، تقویم نیازهای 
اقلیمی و تقویم باد هر شهر، نتیجه گیری نهایی انجام شده است. 
تصویرســازی بخشــی از فرآیند کدگذاری و تحلیل نمونه هاست 
که به عنوان وســیله ای برای درک سریع تر و بهتر داده های مربوط 
بــه نمونه های موردی انجام می شــود. مزیــت روش های تصویری 
در توانایی تصاویر برای تســهیل ارتباطات و غنی کردن داده ها و از 
این طریق نزدیک شــدن با ذهن مخاطب و ایجاد قدرت تشــریک 
مســاعی اســت)Pain, 2012, 303-319( . همچنیــن خالصه کردن 
تصاویــر بــه منظور دســتیابی به ســه هــدف اصلی انجام می شــود: 
حذف زوائد موجود و تمرکز بر ویژگی های مورد نظر تحقیق، حذف 
پوشــش بیرونی و مشــخص شــدن عملکردهای درونی و دستیابی 
به فضاهای نیمه باز درونی، آشکار شدن ویژگی های هر فضا مانند 
تناســبات، جهت و شــکل. تصویر۱، روش تصویرســازی و تلخیص 

نقشه های سه بعدی خانه ها را نشان می دهد. 

۲- معمــاری اقلیمــی و اهــداف آن در مناطــق 
گرم و مرطوب

معمــاری بومــی بیشــتر مناطــق جهــان متاثــر از اقلیــم بــوده و 

مقدمه

در خانه هــای معاصــر، بــه ویژگی هــای اقلیــم و بســتر محیطــی 
اقلیم هــای  در  مشــابه  ســاختمان های  ایــن  نمی شــود.  توجهــی 
گــون، بــا محیــط خــود هماهنــگ نبــوده و در تعدیــل شــرایط  گونا
که بین ســال های  کمــک نمی کننــد. آمار نشــان می دهد  محیطــی 
کل مصرف نهایی انرژی به مصارف  ۱۳77 تــا ۱۳۸7، حــدود 4۲% از 
 .)۳۰۳  ،۱۳۸7 انــرژی،  )ترازنامــه  داشته اســت  اختصــاص  خانگــی 
گــرم و مرطوب ایــران دارای یکــی از بحرانی ترین اقلیم های  منطقــه 
کردن مولفه های اقلیمی در طراحی خانه ها در  جهان بوده و لحاظ 
این منطقه ضروری است. خانه های بومی ایران ارتباط معنی داری 
با مولفه های اقلیمی محل خود دارند . )Tahbaz, 2008(اقلیم گرایی 
دیدگاهــی بنیــادی در طراحــی خانه هــای بومــی ایران بوده اســت و 
فضاهــای نیمــه باز در شــکل دادن بــه الگوهای اقلیمــی خانه های 
بومــی ایــران نقش موثری داشــته انــد؛ از این رو بکارگیــری الگوهاِی 
گــرم و مرطوب ایران  فضاهــای نیمه بــاز خانه های بومی در مناطق 
در طراحی مســکن معاصر این اقلیم، می تواند ســبب مصرف بهینه 

انرژی و ارتقای سطح آسایش شود. 
در مطالعــات موجــود، الگوهــای اقلیمــی همــواره در رابطــه بــا 
کالن تعریــف شــده اند و در آنهــا بــه اقلیــم میانــه و محلی به  اقلیــم 
عنــوان عوامــل موثــر در ایــن الگوهــا پرداختــه نشــده اســت. بطــور 
کالن اقلیم  مثال ســواحل شــمالی خلیج فــارس و دریای عمان بــا 
گــرم و مرطــوب یــا حــاره ای شــناخته شــده و راهکارهــای اقلیمــی 

یکســانی برای معماری در تمام این مناطق پیشــنهاد شــده است 
کارآمــد نیســتند. مطالعــه بــر جزئیــات مولفه های  کــه در جزئیــات 
اقلیــم محلی، تاثیرگذاری آنها را در خانه های بومی بخوبی نشــان 
مــی دهــد. در ایــن مقالــه، دزفول و دو بندر بوشــهر و بنــدر لنگه در 
که دارای  کالن اقلیــم حــاره ای و مســتقر در حاشــیه جنوبی ایــران 
ایســتگاه سینوپتیک هواشناسی هستند، به عنوان نمونه موردی 
انتخاب شدند. تفاوت در مولفه های اقلیم میانه و محلی در آنها، 
امکان مطالعه بر تفاوت الگوهای اقلیمی خانه های بومی را فراهم 
کــرد. این تفاوت ها راهکارهــای متفاوتی را در این مناطق  خواهــد 
که قابل اســتفاده در  بــرای تطابــق با اقلیم محلی نشــان می دهــد 
گی های  خانه هــای امــروزی خواهد بود. این نوشــتار با تطابــق ویژ
فضاهــای نیمــه بــاز خانه های بومــی در بنــدر لنگه، بندر بوشــهر و 
دزفــول، بــا مشــخصات اقلیم میانــه و محلــی این مناطــق، ضمن 
معرفی الگوهای فضاهای باز و نیمه باز، در پی پاسخ به این سوال 
کــه آیــا این الگوهــا متناســب و متاثــر از اقلیم میانــه و محلی  اســت 
هســتند؟ و در مناطق مختلف چــه تفاوت هایی با هم دارند؟ این 
کاربردی به منظور تعییــن الگوها و تمهیدات  مقالــه دارای هدفــی 
اقلیمــی بــرای فضاهــای باز و نیمه باز در مســکن بومــی در مناطق 
کــه بکارگیری  گرم و مرطوب ایران اســت به شــکلی  مختلــف اقلیم 
این تمهیدات در مسکن امروز در این مناطق سبب ارتقای سطح 

کنین شود.  آسایش سا
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انسان همواره تـــالش در ایجاد فضای مناسب زندگی با امکانـات و 
محدودیت های اقلیمی داشته است. کوشش او الگوهای گوناگون 
ســکونتی را بوجــود آورده و ســبب ایجــاد گونه هــای متنوعی شــده 
کــه هــر یک در بوم خود به بهترین شــکل عمــل می کنند. از دیدگاه 
راپاپورت تاثیر عامل اقلیم، به شــدت و سختی آن و درجه و میزان 
آزادی عمــل انســان نیــز بــه ایــن شــدت ســختی اقلیمــی بســتگی 
خواهــد داشــت )راپاپــورت، ۱۳۸۸، ۱۳۸(. از نظــر حســن فتحی در 
معمــاری بومــی مناطــق حــاره ای و نیمــه حــاره ای بــرای مقابله با 
مشــکالتی کــه گرمای شــدید بوجــود مــی آورد تغییــرات واضحی در 

  . )Fathy, 1986(فرم های معماری بوجود آمده است
از نظــر صاحبنظــران، اهداف معمــاری مناطق گــرم و مرطوب، 
در راســتای تعدیل مهم ترین مولفه های اقلیمی این منطقه یعنی 
درجه حرارت و رطوبت باالست. این اهداف منجر به راهکارهایی 
برای ایجاد ســایه و نفوذ حداقل تابش و گرمای خورشید به داخل 
ســاختمان و اســتفاده از جریــان طبیعــی هــوا و بکارگیــری بادهای 
غالــب و نســیم های محلی در ســاختمان می شــود و ویژگی هایی 
را در پــی دارد کــه منجــر بــه تعریــف شــاکله معمــاری ایــن منطقــه 
می شــود. این ویژگی ها عمدتًا برای دســتیابی به ســه هدف اصلی 

شکل می گیرند: 
۱- ایجاد سایه و نفوذ حداقل تابش و گرمای خورشید به داخل 

ساختمان 
۲- اســتفاده از جریــان طبیعی هوا و بکارگیــری بادهای غالب و 

نسیم های محلی
۳- توجه به مورفولوژی محلی مانند نزدیکی به بدنه آب و گیاه 

)نیکقدم، ۱۳۹۱، ۱۱4(. 

الگوی فضاهای نیمه باِز خانه های بومی دزفول، بوشهر و بندرلنگه
در ارتباط با مولفه های اقلیم محلی

تشــکل بــاز بین فضاهــا، تماس کــم و حداکثر سیرکوالســیون در 
داخل بنا )مفیدی شــمیرانی، ۱۳۸۸(، استفاده از ایوان های بزرگ 
و عمیــق بــا ســقف های بلند)کســمایی، ۱۳۸۲، ۹4(، اســتفاده از 
ایوان هــای مســقف در اطــراف حیــاط و در جلوی اتاق هــا )طاهباز 
و جلیلیــان، ۱۳۸7، ۱۳۸(، فراهــم کــردن فضاهایــی بــرای فعالیت 
در فضــای نیمــه بــاز به عنوان بخــش جدایی ناپذیــر فضای زندگی 
و فراهــم کــردن مهتابــی و ایــوان)Givoni, 1998, 382( و  مهتابی-
 Hyde,(هــای عمیــق و بالکن هــای پیــش آمده بــرای ســایه اندازی
32-29 ,2000( اســتفاده از اتاق هــای بیرونــی بــه ســمت حیاط به 
عنــوان حائــل بــرای ســایه اندازی فضاهــای  داخلی و حفــظ آنها از 
تابــش، اســتفاده از طبقــات زیریــن بــه علــت پایین تر بــودن درجه 
حرارت در آنها )Roof, 2007, 290( و بکارگیری فضاهای عملکردی 
بــاز مســقف در مناطقــی که باد مناســبی مــی وزد به عنــوان عناصر 
از مهم تریــن اشــاراتی    )Salmon, 1999, 124(الگــوی خانــه مهــم 
است که صاحبنظران به بکارگیری فضاهای نیمه باز در خانه های 

مناطق گرم و مرطوب داشته اند.
براســاس مطالعــات انجام شــده، هر یــک از فضاهای زیســتی و 
ارتباطی می توانند در شــرایط ارتباط با محیط نیز سنجیده شوند. 
ایــن فضاهــا مــی توانند بســته، نیمه بــاز و یا بــاز باشــند. فضاهای 
نیمه باز مانند ایوان ها یا راهروها و رواق های سرپوشیده که اغلب 
از یــک یــا دو وجه با فضای خارج در ارتباطنــد؛ فضاهای باز، مانند 
ایوان هــا یــا راهروهــا و مهتابی که هم از ســقف و هــم از وجه مقابل 
بــا محیــط خــارج در ارتباط هســتد. مطالعــه نقشــه های موجود از 
خانه هــای مناطق مورد بررســی نشــان می دهد فضاهــای نیمه باز 
و بــاز بــه صورت ایوان های مســقف و یا روباز نیــز از جمله فضاهای 

تصویر 1- روش تلخیص و تصویر سازی فضاهای باز و نیمه باز.
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خانه هــا هســتند. راهروهای نیمه باز و بــاز هم بخش قابل توجهی 
از ارتبــاط این خانه ها را به عهده دارند. در برخی شــهرها ایوان در 
مقابــل فضاهای بســته و در برخی دیگر در میــان آنها قرار می گرفته 

)نیکقدم، ۱۳۹۱، ۱۱5(.

نیازهــای  تقویــم  و  اقلیمــی  مولفه هــای   -3
اقلیمی و باد

3-1- دزفول
دزفــول در کالن اقلیــم حــاره ای و از نظــر اقلیم میانــه در منطقه 
 .)۱۳۹۰ شــمیرانی،  مفیــدی  و  )نیکقــدم  دارد  قــرار  نیمه حــاره ای 
ایــن شــهر در عــرض جغرافیایــی ۳۲ درجــه و ارتفــاع آن از دریا ۱4۳ 
متر اســت. مطالعــه اقلیم محلی در این منطقه نشــان می دهد که 
بیشــترین درجــه حــرارت در تیر و مــرداد برابر 46 درجه ســانتیگراد 
و کمتریــن آن در دی و بهمــن برابــر 5 درجــه ســانتیگراد می باشــد. 
تفاوت رطوبت نسبی در تابستان و زمستان زیاد است. زمستان ها 
رطوبــت نســبی بســیار بــاال و تــا ۹۰% هــم می رســد و در تابســتان ها 
رطوبت نسبی پایین می باشد. در دزفول بارش ساالنه در ماه های 
زمســتان وجــود داشــته و در ماه هــای تابســتان بــاران نمــی بارد۱. 
تقویــم بــاد محلــی این منطقه نشــان می دهــد که از اردیبهشــت تا 
شــهریور در ســاعات بعــد از ظهــر از ۱5:۳۰ تــا ۲۱:۳۰ بــاد بــه صــورت 
نســیم مالیــم از جنوب غربی مــی وزد )اقتبــاس از امینــی بهبهانی، 
۱۳۸6(. رودخانه دز در شــمال و شــمال غربِی بافت قدیمی دزفول 

قرار دارد.

3-۲- بندر بوشهر
بوشــهر در کالن اقلیــم حــاره ای و از نظــر اقلیم میانــه در منطقه 
مفیــدی  و  )نیکقــدم  دارد  قــرار  خشــک  نیمــه  و  حــاره ای  نیمــه 
شمیرانی، ۱۳۹۰(. این شهر در عرض جغرافیایی ۲۸ درجه و ارتفاع 
آن از دریــا ۱۹.6 متــر اســت. مطالعــه اقلیــم محلــی نشــان می دهد 
کــه در ایــن شــهر درجه حرارت در تابســتان و زمســتان تفــاوت زیاد 
دارنــد. بیشــترین درجه حــرارت در مرداد و شــهریور برابر ۳6 درجه 
ســانتیگراد  درجــه   ۱۰ بهمــن  و  دی  در  آن  کمتریــن  و  ســانتیگراد 
می باشــد. رطوبــت نســبی در تابســتان و زمســتان زیــاد اســت. در 
بوشهر بارش ساالنه در ماه های زمستان به مقدار کم وجود داشته 
و در ماه هــای تابســتان بــاران نمی بــارد۲. مطالعه تقویــم اقلیمی و 
جــدول زیســت اقلیمی ســاختمان گیونی در خصوص بندر بوشــهر 
نشــان می دهد، شــب هــای خرداد، تیــر، مــرداد، شــهریور و مهر تا 
ســاعت ۱۰ صبــح، نیاز به تهویه طبیعی اســت )اقتبــاس از طاهباز و 
امینی بهبهانی، ۱۳۹۰(. تقویم باد محلی این بندر نشــان می دهد 
که در تمام ماه ها، از ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۸.۳۰ و در صبح های خرداد و 
تیر، جریان هوا به صورت نســیم متوسط وزنده از شمال غرب و در 
شــب ها در تمام ماه های تابســتان به صورت نســیم مالیم و نسیم 
متوســط وزنــده با تواتر کم از ســمت شــمال و شــمال غربــی می وزد 
)اقتباس از امینی بهبهانی، ۱۳۸6(. دریا در شمال و شمال غربی و 

آبراهه ای در شمال شرقی شهر قرار دارد.

3-3- بندرلنگه
بندرلنگه در کالن اقلیم حاره ای و از نظر اقلیم میانه در منطقه 
حاره ای و خشــک قــرار دارد )نیکقدم و مفیدی شــمیرانی، ۱۳۹۰(. 
این شهر در عرض جغرافیایی ۲6 درجه و ارتفاع آن از دریا ۲۲.7 متر 
اســت. مطالعه اقلیم محلی نشــان می دهد که در این شهر، درجه 
حرارت در تابســتان و زمســتان تفاوت کمی دارد. بیشــترین درجه 
حــرارت در مــرداد و شــهریور برابــر ۳4 درجــه ســانتیگراد و کمتریــن 
آن در بهمن و اســفند برابر ۱۸ درجه ســانتیگراد می باشــد. رطوبت 
نسبی در تابستان و زمستان زیاد است. در بندرلنگه بارش ساالنه 
در ماه های زمســتان به مقدار بسیار کم وجود داشته و در ماه های 
تابســتان باران نمــی بارد۳. مطالعه تقویم اقلیمی و جدول زیســت 
اقلیمی ســاختمان گیونی در خصوص بندرلنگه نشــان می دهد که 
در بعدازظهرهای فروردین و روزها و شــب های اردیبهشــت و مهر، 
با اســتفاده از تهویه طبیعی می توان شــرایط آســایش را تامین کرد 
)اقتبــاس از طاهبــاز و امینی بهبهانــی، ۱۳۹۰(. همچنین تقویم باد 
محلی این شــهر نشــان می دهد که از بهمن تا مهر در ساعات 6:۳۰ 
تا ۱5:۳۰، از طرف شرق و جنوب شرقی و در تمام ماه های سال در 
ساعات ۱5:۳۰ تا ۲۱:۳۰، باد از جنوب و جنوب غربی بصورت نسیم 
مالیم می وزد. در ســاعات شب نیز بادهایی به صورت پراکنده و با 
تواتر کم در ماه های اســفند، فروردین و ماه های تابســتان می وزد 
)اقتباس از امینی بهبهانی، ۱۳۸6(. دریا در شــرق و جنوب شــرقی 

بندر قرار دارد.

3-4- مقایسه مولفه ها و نیازهای اقلیم محلی 
الــف- طول و عــرض جغرافیایی: دزفول در عــرض جغرافیایی 

باالتر قرار گرفته و ارتفاع از سطح دریای باالتری دارد. 
ب- دمــا: اختــالف دما در تابســتان و زمســتان در دزفول بیش 
از دو منطقــه دیگــر و در بوشــهر بیــش از بنــدر لنگــه اســت. حداکثر 
دمــا در تابســتان در دزفول بیشــتر از دو منطقه دیگــر و حداقل دما 
نیز پایین تر اســت. بوشــهر زمســتان های ســردتر از بندر لنگه دارد. 
تصویــر ۳، مقایســه متوســط حداقــل، حداکثر و میانگیــن دما را در 

سه شهر مورد مطالعه نشان می دهد.
ج- رطوبت نســبی: رطوبت نســبی در بندر بوشهر و بندر لنگه 
در تمام ســال زیاد اســت ولی بوشهر در تابســتان ها نسبت به بندر 
لنگــه رطوبــت نســبی کمتــری دارد. رطوبــت نســبی در دزفــول در 
تابســتان کــم و در زمســتان باالســت. تصویــر 4، مقایســه رطوبــت 
نســبی را در ســاعات 6:۳۰، ۱۲:۳۰ و ۱۸:۳۰ بــه وقــت ایــران در ســه 

شهر مورد مطالعه نشان می دهد.
د- نیاز به گرمایش در زمستان: در دزفول از آبان تا اسفند نیاز 
بــه گرمایش خورشــیدی ایســتا اســت، این نیــاز در بوشــهر در زمان 
کمتــر از آذر تــا بهمــن ماه و در بندر لنگه این نیــاز وجود ندارد و تنها 

در آذر تا بهمن نیاز به دریافت گرمای خورشید در روز است. 
ه- نیاز به ســرمایش در تابســتان: در دزفول در ســاعات بعداز 
ظهــر در ماه هــای تیــر و مرداد نیاز به دســتگاه تهویه مطبوع اســت 
ولــی در بوشــهر در بعــد از ظهر تا صبح از خرداد تا شــهریور و در بندر 
لنگــه در تمــام ســاعات روز از اردیبهشــت تــا مهــر نیــاز بــه دســتگاه 
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رطوبــت زداســت. تصویــر ۲، نشــان می دهد که به ترتیــب دزفول و 
بوشهر خنک تر از بندرلنگه هستند. 

و- جریــان هــوا: وزش بــاد در دزفول در زمان هــای محدود و از 
ســمت جنوب غربی، در بندرلنگه در ســاعات روز در غالب ماه های 
ســال از ســمت جنوب، جنوب شــرقی و جنوب غربی و در بوشهر در 
تمــام ماه های ســال در روز و شــب از ســمت شــمال و شــمال غربی 

است. 

تصویر ۲ -  تقویم نیازهای اقلیمی سه شهر مورد مطالعه در مقایسه با یکدیگر.
ماخذ: )اقتباس از طاهباز و امینی بهبهانی، 1390(

کثر، متوسط و حداقل.          تصویر 4 - نمودارهای رطوبت نسبی در سه ساعت مختلف. تصویر 3 - نمودارهای متوسط درجه حرارت حدا

4- کد گذاری باز، محوری و انتخابی

4-1- روش کدگذاری 
کدگــذاری بــاز هــر خانــه در پاســخ بــه ســواالتی ماننــد ســواالت 
زیر انجام شــده اســت. پاســخ ســواالت به صورت تصویرســازی در 

جداولی شکل گرفت.
• ترکیب کلی فضاهای باز و نیمه باز در سطح و ارتفاع چگونه است؟

الگوی فضاهای نیمه باِز خانه های بومی دزفول، بوشهر و بندرلنگه
در ارتباط با مولفه های اقلیم محلی
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• فضاهای باز و نیمه باز در چه تراز و چه جهتی قرار گرفته اند و 
تشکل آنها چگونه است؟ 

•ایــن فضاهــا در هــر گــروه چند درصــد از کل مســاحت فضاها را 
تشکیل می دهند؟

•مراتب دسترســی به باز و نیمه بــاز در ترازهای مختلف چگونه 
است؟

•تناسبات فضاهای باز و نیمه باز چگونه است؟
بــرای کدگــذاری محــوری الگویــی وابســته بــه الگــوی پژوهــش 
بر اســاس ســه دســته عوامل ســاخته شــد. این سه دســته عوامل 
عبــارت بودند از اهــداف اقلیمی، گروه های فضاهــای باز و نیمه باز 
و مقیــاس بررســی. اهــداف اقلیمــی همانگونــه که پیش تر ذکر شــد 
شــامل محافظــت از گرمــا و تابــش، اســتفاده از جریان هــوا و توجه 
بــه عوامل اصلــی زمین؛ گروه هــای فضاهای باز و نیمه باز شــامل، 
فضاهــای زیســتی و فضاهــای ارتباطــی و ویژگی هــای معمــاری نیز 
در ســه مقیــاس، کالن، میانــه و خرد بررســی شــدند. مقیاس کالن 
در ایــن تحقیق شــامل مکان، جهت و تشــکل عملکردها، مقیاس 
میانه شامل مراتب دسترسی و مقیاس خرد شامل تناسب، منافذ 
و شــکل فضاها انتخاب شــد. به این ترتیب ســواالت زیر وابسته به 

مدل پژوهش طرح شد. 
• در مقیــاس میانــه مراتب دسترســی در فضاهای باز و نیمه باز 
برای محافظت از گرما و تابش، اســتفاده از جریان هوا و اســتفاده از 

مورفولوژی محلی چگونه است؟
• در مقیــاس خــرد، تناســب و منافــذ و شــکل فضاهــای بــاز و 
نیمه بــاز بــرای محافظــت از گرمــا و تابش، اســتفاده از جریــان هوا و 

استفاده از مورفولوژی محلی چگونه است؟
• در مقیــاس کالن مــکان و جهت و تشــکل فضاهای باز و نیمه 
باز برای محافظت از گرما و تابش، استفاده از جریان هوا و استفاده 

از مورفولوژی محلی چگونه است؟
بــه منظــور ســهولت دریافــت و درک ایــده کلــی در یــک نــگاه و 
همچنیــن ایجــاد امکان مقایســه و تطابق ســریع داده ها، برای هر 
خانــه جدولــی تنظیم و پاســخ ســواالت فوق بــرای هر خانــه در آن 
دســته بنــدی و ارائــه شــدند. پاســخ ســواالت بــا اســتفاده از نتایج 
کدگــذاری بــاز به راحتی قابل دسترســی بود. تصویــر 5، نمونه یک 
جدول کدگذاری محوری را برای خانه ای در بوشهر نشان می دهد.
و  اطالعــات  بــه  دادن  ســامان  معنــی  بــه  انتخابــی  کدگــذاری 
داده های حاصل از کدگذاری محوری خانه های مورد بررسی برای 
هر شهر است به شکلی که الگوهای فضاهای باز و نیمه باز خانه ها 
یکپارچه ســازی شــده و در قالب دیاگرام هــای دو بعدی و فضایی، 
ویژگی هــای مرتبط با الگوهای اقلیمی را حول الگوی تحقیق برای 
یــک شــهر ارائــه دهنــد. در ایــن بخــش، صفحــات کدگذاری شــده 
محــوری که برای هر خانه تهیه شــده بود، به یــک صفحه برای آن 
شــهر تبدیــل شــد. ویژگی هــای انتخــاب و ثبــت شــده در صفحات 
کدگذاری انتخابی برای هر شــهر، از بررســی و برکشیدن ویژگی های 
غالــب مشــترک، تلفیق آنهــا و میانگین گرفتن در شــرایط مشــابه و 
نزدیــک از ویژگی هــای خانه هــای مــورد بررســی منتــج می شــود. از 
آنجایــی که ارائه کلیــه مراحل کدگذاری و مــدارک آنها در این مقاله 
امکان پذیر نیست، لذا در بند 4-۲ از این نوشتار تنها نتایج حاصل 

از کدگذاری انتخابی ارائه می شود.

تصویر 5- نمونه جدول کدگذاری محوری برای یک خانه در بوشهر.
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تصویر 6- الگوها و درصد فضاهای نیمه باز و باز در خانه های دزفول.

4-۲- نتایــج حاصــل از کد گــذاری؛ الگوی فضاهــای نیمه باز در 
مناطق مورد مطالعه

4-۲-1- خانه های دزفول
کدگــذاری خانه هــای دزفــول نشــان می دهد فضاهای زیســتی 
نیمــه بــاز و یــا فضاهــای ارتباطی نیمــه باز اغلــب در وجــوه جنوبی 
مستقر بوده و رو به شمال دارند. ترکیب غالب فضاهای باز و نیمه 
بــاز در ایــن خانه هــا بــه ایــن صورت اســت کــه فضاهای باز زیســتی 
مقابل فضاهای نیمه باز و بســته و فضاهای نیمه باز زیســتی مابین 
فضاهــای بســته قــرار می گیرنــد. همچنیــن در نیمــی از خانه هــا، 
فضاهــای ارتباطــی نیمه بــاز مابیــن فضاهــای زیســتی بســته قــرار 
گرفته اند. برای رسیدن از حیاط تا اتاق یا فضای زیستی بسته باید 
از طریــق فضاهای زیســتی یــا ارتباطی نیمه باز عبور کــرد. در برخی 
از خانه هــای دزفــول از حیــاط به فضای باز زیســتی و پــس از آن به 
فضاهای نیمه باز و بســته زیســتی می توان رســید. مطالعه درصد 

فضاها در گروه های عملکردی و باز، نیمه باز و بســته در خانه های 
مــورد مطالعــه، نتایــج نســبتًا مشــابهی را نشــان می دهــد. در گروه 
فضاهــا بــا معیــار ارتبــاط بــا محیــط، 55% از فضاهــا بطور متوســط 
بســته، ۱5% بــاز و نیمــه بــاز، ۱۸% زیرزمیــن و ۱۲% حیــاط اســت. 
تصویــر6، الگوهای فضاهای بــاز و نیمه باز را در چهار نمونه از خانه 
مورد مطالعه با روش تصویرسازی و درصد این فضاها را نسبت به 

کل نشان می دهد.

4-۲-۲- خانه های بوشهر
کدگــذاری خانه هــای بوشــهر نشــان می دهــد در ایــن خانه هــا 
و  غربــی  و  شــرقی  شــمال  وجــوه  در  نیمه بــاز  زیســتی  فضاهــای 
جنــوب غربــی قــرار دارنــد و فضاهــای ارتباطــی نیمه بــاز در میــان 
فضاهای زیســتی بســته و در چهار گوشــه حیاط مســتقر هســتند. 
برخــی از ایــن خانه هــا در نزدیکــی دریــا، ایوان هــای وســیعی در 
ترازهــای مختلــف رو بــه ســمت دریــا دارنــد. در ترازهــای باالتر در 

الگوی فضاهای نیمه باِز خانه های بومی دزفول، بوشهر و بندرلنگه
در ارتباط با مولفه های اقلیم محلی
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چهــار طــرف حیاط فضاهــای ارتباطــی نیمه بــاز و پیرامون حیاط 
فضاهــای ارتباطــی نیمه بــاز و بــاز دارنــد. ترکیــب غالــب فضاهــای 
بــاز و نیمه بــاز در ایــن خانــه ها به این صورت اســت کــه فضاهای 
نیمه بــاز زیســتی و ارتباطــی مابین فضاهای بســته و در عین حال 
فضاهــای ارتباطــی نیمــه بــاز و بــاز در مقابــل فضاهــای نیمه بــاز 
و بســته قــرار می گیرنــد. بــرای رســیدن از حیــاط تا اتاق یــا فضای 
زیســتی بســته باید از طریق فضاهای زیســتی یا ارتباطی نیمه باز 
و بــاز عبــور کــرد. مطالعه درصــد فضاهــا در گروه هــای عملکردی و 
باز، نیمه باز و بســته در خانه های بوشــهر نتایج نســبتًا مشــابهی 
را نشــان می دهد. در گروه فضاها بــا معیار ارتباط با محیط، %5۸ 
از فضاهــا بطور متوســط بســته، ۲۸% بــاز و نیمه بــاز و ۱4% حیاط 
است. تصویر 7، الگوهای فضاهای باز و نیمه باز را در چهار نمونه 
از خانــه مــورد مطالعه را با روش تصویرســازی و درصد این فضاها 

را نســبت به کل نشان می دهد.

4-۲-3- خانه های بندرلنگه
کدگذاری خانه های بندرلنگه نشان می دهد که در این خانه ها 
فضاهای زیســتی نیمه بــاز و یا فضاهای ارتباطی نیمــه باز اغلب در 
وجه شــمال غربی و بطور پراکنده در ســایر وجوه مســتقر هســتند. 
ترکیــب غالــب فضاهای باز و نیمه باز در ایــن خانه ها به این صورت 
اســت که فضاهای نیمه باز زیستی مقابل فضاهای نیمه باز و بسته 
و فضاهــای ارتباطــی نیمه بــاز مابیــن و پیرامــون فضاهــای بســته 
زیســتی قــرار می گیرنــد. بــرای رســیدن از حیــاط تــا اتــاق یــا فضای 
زیســتی بســته بایــد از طریق فضاهای زیســتی یــا ارتباطــی نیمه باز 
عبــور کــرد. مطالعــه درصــد فضاهــا در گروه هــای عملکــردی و بــاز، 
نیمه باز و بســته در خانه های گونه برونگــرای مورد مطالعه، نتایج 
نســبتًا مشــابهی را نشــان می دهد. در گــروه فضاها با معیــار ارتباط 
بــا محیــط، بــدون احتســاب حیــاط، 5۰% از فضاها بطور متوســط 
بســته، 5۰% بــاز و نیمــه بــاز اســت. از آنجایــی که حیــاط خانه های 

تصویر7- الگوها و درصد فضاهای نیمه باز و باز در خانه های بندر بوشهر.
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تصویر8- الگوها و درصد فضاهای نیمه باز  در خانه های بندر لنگه.

برونگرا و مســاحت، نســبت و تناســبات آنها تاثیری در تعدیل و در 
نتیجه در الگوهای اقلیمی خانه ها ندارند، این حیاط ها یا بخشی 
از حیاط که خارج از محوطه درونگرای خانه ها قرار گرفته اســت در 
مطالعات و محاسبات در نظر گرفته نشده اند. تصویر ۸، الگوهای 
فضاهــای بــاز و نیمه بــاز را در چهــار نمونــه از خانــه مــورد مطالعه را 
بــا روش تصویرســازی و درصــد ایــن فضاها را نســبت به کل نشــان 

می دهد.

بــا  بــاز  الگوهــای فضاهــای نیمــه  5- تطابــق 
مشخصات اقلیمی

الــف- دزفــول: بــاد غالــِب دزفول به صــورت نســیم مالیم بوده 
و ســاعات وزش آن در طــول روزهای تابســتان بســیار کوتاه اســت، 
از طرفــی درجه حرارت در تابســتان در دزفول بســیار بــاال و رطوبت 

نســبی پاییــن اســت، لــذا الگوهــای اقلیمــی و در نتیجــه الگوهــای 
فضاهای نیمه باز در خانه های دزفول کمتر بر اساس ایجاد جریان 
هوا اســتوار شــده و بیشــتر تکیه بر محافظت از تابــش و گرما دارند. 
در خانه هــای مــورد مطالعه، فضاهــای نیمه باز در میــان فضاهای 
بســته زیســتی قــرار دارند تــا بتوانند کشــیدگی در عمق پیــدا کرده و 
بــا تعدیــل درجــه حــرارت بســیار بــاال، در عمــق در ســاعاتی از روز 
قابــل اســتفاده باشــند. فضاهای نیمه باز و بــاز در خانه های بومی 
دزفــول رو به ســمت شــمال و شمال شــرقی دارند تا در حــد امکان 
از تابــش مســتقیم آفتــاب دور باشــند و در عیــن حــال بــه رودخانه 
دز رو کرده انــد. از آنجایــی کــه دزفــول تابســتان های بســیار گــرم و 
زمســتان های ســرد دارد، در ایــن خانه هــا بــرای رســیدن از حیاط 
تــا اتاق هــا بایــد از فضاهــای زیســتی و ارتباطی نیمــه باز عبــور کرد، 
بنابراین ایجاد ســطح ســایه دار در تابســتان و فیلتر هوا در زمستان 
فضاهــای بســته را از درجــه حــرارت بــاال در تابســتان و پاییــن در 

الگوی فضاهای نیمه باِز خانه های بومی دزفول، بوشهر و بندرلنگه
در ارتباط با مولفه های اقلیم محلی
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زمستان محافظت می کند. 
ب- بوشــهر: از آنجایی که بوشــهر مانند شبه جزیره ای در کنار 
دریــا واقــع شــده، در این بندر وزش باد مطلــوب در تمام ماه های 
سال و با سرعت و تواتر مناسب از سمت دریا وجود دارد و در عین 
حال، نســبت بــه بندرلنگــه تابســتان ها و زمســتان هایی با دمای 
پایین تــر دارد؛ بنابرایــن الگوهــای اقلیمــی و در نتیجــه الگوهــای 
فضاهــای نیمه بــاز در ایــن خانه هــا بیشــتر بــر اســاس اســتفاده از 
جریــان هــوا اســتوار اســت. در خانه های مــورد مطالعــه، فضاهای 
زیســتی نیمه باز در وجوه شمال شرقی، شمال غربی و جنوب غربی 
و رو بــه دریــا و فضاهــای ارتباطــی نیمه بــاز در چهــار گوشــه حیــاط 
مســتقر هســتند. ایــن ترکیــِب فضاهــای نیمــه بــاز، مانند ســامانه 
تهویــه غیرفعــال، جریــان نســیم وزنــده را از شــمال غربی دریافــت 
کــرده و از طریــق راهروهــای نیمــه بــاز به طبقــات هدایــت می کند 
و از طریــق راهروهــای نیمه بــاز و بــاز پیرامون حیــاط در اطراف آن 
می چرخانــد. منافــذ اتاق هــا بــه ســمت خــارج از ســاختمان، این 
ســامانه را تقویت می کنند. ترکیــب غالب فضاهای باز و نیمه باز در 
ایــن خانه هــا و نحــوه ارتباط آنها با فضاهای زیســتی ســبب ایجاد 
جریــان هــوا در داخل فضاهای بســته زیســتی و بــه همین صورت 
در حیــاط مرکــزی می شــود. ایــن خانه هــا عمدتــًا متراکم هســتند 
ولــی بــه واســطه وجود فضاهــای نیمه بــاز مابیــن فضاهای بســته 
و بــه تنــاوب، از نظــر ماهیت گــردش هوا بــه صورت گســترده عمل 
می کنند؛ یعنی اغلب فضاهای بســته از چهار طرف با فضاهای باز 

و نیمه باز محصور می شود. 
ج- بندرلنگــه: از آنجایــی کــه بــاد مطلــوب در غالــب ماه های 
ســال در روز در بندرلنگه می وزد؛ و در عین حال بندرلنگه نســبت 
دارد؛  باالتــر  دمــای  بــا  زمســتان هایی  و  تابســتان ها  بوشــهر  بــه 
بنابرایــن الگوهــای اقلیمی و در نتیجه الگوهای فضاهای نیمه باز 
در این خانه ها به استفاده از جریان طبیعی هوا و حفاظت از گرما 
و تابــش پاســخ می دهند. از نظر شــکلی دو گونه درونگــرا و برونگرا 
در میان خانه های مورد مطالعه دیده می شــود. در گونه درونگرا، 
ایوان هــا و راهروهــای نیمه بــاز، فضاهــای ســایه داری را در بیــن 
فضاهای بســته و باز حیــاط ایجاد می کنند. گونــه دوم خانه هاِی 

بندرلنگه برونگراســت و ســاختمان در میانه حیــاط قرارگرفته. در 
ایــن گونــه راهروهــای نیمه بــاِز پیرامــون فضاهای زیســتی جریان 
هــوا را از خارج ســاختمان به داخل کشــیده و در اطراف فضاهای 
زیســتی بســته کــه منافــذ بســیاری دارنــد، حرکــت می دهــد. ایــن 
خانه هــا بــا وجــود حجیــم و متراکم بــودن، از نظر ماهیــت داخلی 
کامــاًل متخلخــل بــوده؛ بــه این معنــی که امــکان جریان هــوا را در 
کل ســاختمان فراهــم می کننــد. ایوان هــای وســیع رو بــه جنوب 
نیــز فضاهــای پشــتی را در ایــن جبهــه از تابــش شــدید خورشــید 
بهره منــد می ســازند.  دریــا  نســیم  از  عیــن حــال  و در  محافظــت 
بــه فــرد خانه هــای بنــدر لنگــه، تخلخــل  از ویژگی هــای منحصــر 
دیوارهــای ســنگی اســت کــه مصالــح ســنگین را بــه دیوارهایــی 
ســبک و با امکان حرکت هوا تبدیل می کند. همچنین راهروهای 
دورتــادور اتــاق ها در حالی کــه مانند الیه محافظــی از نفوذ تابش 
مســتقیم بــه آنهــا جلوگیــری می کننــد، امــکان جابه جایــی هــوا و 
تهویــه آنهــا را فراهم می کنند؛ یعنی به هر دو هدف اقلیمی پاســخ 
می دهنــد. ترکیب غالب فضاهای بــاز و نیمه باز در این خانه ها به 
ایــن صورت اســت که فضاهــای نیمه باز زیســتی مقابــل فضاهای 
بســته و فضاهای ارتباطی نیمه باز مابین فضاهای بســته زیستی 
قرار می گیرند. این ترکیب ســبب می شــود که بین فضای حیاط و 
فضای بســته حائل های ســایه داری ایجاد و دمای هوا تا رسیدن 
بــه اتاق ها، تعدیل شــود. همچنین وجود فضاهــای نیمه باز بین 
فضاهــای بســته به غیــر از ایجاد جریان هــوا، دیوارهای هر اتاق را 

خشک و خنک نگاه می دارد. 
جدول ۱، مقایسه ای از تفاوت های مولفه های اقلیمی و نتیجتًا 
اهــداف و الگوهــای فضاهای باز و نیمه بــاز و تصویر ۱۰، تفاوت های 
مــکان و جهــت قرارگیــری و همچنیــن الگــوی این فضاها را در ســه 
شهر مورد مطالعه نشان می دهد. برای معرفی بهتر نمودار نمایش 
داده شــده در تصویــر۱۰، فضاهــای بــاز و نیمه بــاز در تــراز اول خانه 
فکــری در بنــدر لنگــه، در تــراز دوم خانــه گلشــن در بوشــهر و در تراز 
اول خانه تیزنو در دزفول در تصویر ۹ نمایش داده شده اند. هاشور 
پررنــگ مربــوط بــه فضاهــای نیمه بــاز و هاشــور کمرنــگ مربوط به 

فضاهای باز است.

تصویر 9- نمایش استقرار فضاهای نیمه باز و باز در نمونه هایی از خانه های بومی سه شهر؛  تراز اول خانه فکری در بندرلنگه )سمت راست(، تراز دوم خانه گلشن در بوشهر )وسط( و تراز اول 
خانه تیزنو در دزفول )سمت چپ(4.  
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تصویر 10- جانمایی تقریبی فضاهای باز و نیمه باز در نمونه های مورد مطالعه در سه شهر مورد بررسی.

جدول 1- مقایسه فضاهای باز و نیمه باز در خانه های دزفول، بوشهر و بندر لنگه.

بندر لنگه )گونه برونگرا( بوشهر دزفول موضوع مقایسه

در  باال  رطوبت  و  حرارت  درجه 
تابستان

های  ماه  برخی  در  مطلوب  باد  وزش 
سال

زمستان های معتدل با رطوبت باال

در  باال  رطوبت  و  حرارت  درجه 
تابستان )هر دو پائین تر از بندر لنگه(

های  ماه  بیشتر  در  مطلوب  باد  وزش 
سال

زمستان های خنک تر نسبت به بندر 
لنگه با رطوبت باال

در  کم  رطوبت  و  باال  حرارت  درجه 
تابستان

وزش محدود باد

دو  به  نسبت  تر  خنک  های  زمستان 
نمونه دیگر

گی اقلیمی مهمترین ویژ

یم
اقل

گرما و تابش محافظت از 

استفاده از جریان طبیعی هوا

برای  دریا  سمت  به  جهت گیری 
استفاده از نسیم دریا

استفاده از جریان طبیعی هوا

برای  دریا  سمت  به  جهت گیری 
استفاده از نسیم دریا

گرما و تابش محافظت از  باز  فضاهای  الگوهای  از  اصلی  هدف 
و نیمه باز

ی
صل

ف ا
دا

اه

سایه اندازی و تهویه طبیعی تهویه طبیعی سایه اندازی  عملکرد اصلی

تمام  در  فضاها  مابین  و  غربی  شمال 
جهات

جنوب  و  غربی  شمال  شرقی،  شمال 
غربی

جنوب و جنوب غربی گیری جهت قرار 

باز
ه 

یم
و ن

از 
ی ب

ها
ضا

ی ف
ها

گو
ی ال

ها
ی 

ژگ
وی

به سمت باد مطلوب به سمت نسیم دریا به سمت شمال شرقی کلی گیری  جهت 

پیرامون فضاهای بسته مقابل و مابین فضاهای بسته مابین فضاهای بسته ترکیب با فضاهای بسته

گردش هوا  کم ولی از نظر ماهیت  مترا
گسترده به صورت 

گردش هوا  کم ولی از نظر ماهیت  مترا
گسترده به صورت 

کم مترا کلی خانه با توجه به فضاهای  الگوی 
باز و نیمه باز

هر دو حالت کشیدگی در جهت بدنه حیاط به  نسبت  عمق  سمت  به  کشیدگی 
بدنه حیاط

تناسبات

ارتباطی  و  زیستی  فضاهای  از  عبور 
فضاهای  به  رسیدن  برای  باز  نیمه 

بسته

ارتباطی  و  زیستی  فضاهای  از  عبور 
به  رسیدن  برای  باز  و  باز  نیمه 

فضاهای بسته

ارتباطی  و  زیستی  فضاهای  از  عبور 
فضاهای  به  رسیدن  برای  باز  نیمه 

بسته

مراتب دسترسی به فضاهای بسته

گونه  در  باز  نیمه  و  باز  فضاهای   %5۰
برونگرا بدون احتساب حیاط

۲۸% فضاهای باز و نیمه باز

۱4% حیاط

۱۸%  فضاهای باز و نیمه باز

۱۲% حیاط

درصد فضاهای

کل   باز و نیمه باز به 

الگوی فضاهای نیمه باِز خانه های بومی دزفول، بوشهر و بندرلنگه
در ارتباط با مولفه های اقلیم محلی
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نتیجه
- اگــر چــه هــر ســه منطقــه مــورد مطالعــه در کالن اقلیــم گــرم و 
مرطــوب قــرار دارند اما الگوی فضاهــای باز و نیمه باز در هر شــهر یا 
بنــدر، منطبــق بــا مولفه های اقلیــم محلی همان منطقه و در ســه 
شــهر مــورد مطالعــه، ایــن الگوها با توجــه به تفــاوت در مولفه های 

اقلیم میانه و محلی با یکدیگر متفاوت هستند. 
- الگوهــای اقلیمــی فضاهــای نیمه بــاز در دزفــول بــا توجــه بــه 
مولفه هــای اقلیمــی، فقــط در جهــت تعدیــل درجــه حــرارت بــاال 
عمــل می کننــد. این فضاهــا در تراز همکــف و اول عمدتــًا در جبهه 
جنوب غربــی و رو بــه شمال شــرق قــرار گرفته و کشــیدگی به ســمت 

عمق نسبت به بدنه حیاط دارند. 
- الگوهــای اقلیمــی فضاهــای بــاز و نیمه بــاز در بنــدر بوشــهر با 
توجــه بــه مولفه های اقلیمی عمدتــًا به اســتفاده از جریان طبیعی 
هوا پاســخ می دهند و به صورت ســامانه تهویــه طبیعی عمل کرده 
و از طریــق فضاهای نیمه باز با کشــیدگی در جهــت بدنه حیاط باد 
را از ســمت دریــا از جبهــه شــمال و شــمال غربــی جــذب و از طریق 
راهروهــای نیمه بــاز بــه فضاهای درونــی حیاط هدایــت و از طریق 

راهروهای نیمه باز میانی به فضاهای زیستی منتقل می کنند. 
- الگوهــای اقلیمــی فضاهای نیمه بــاز در بندرلنگه بــا توجه به 
مولفه های اقلیمی به هر دو هدف اقلیمی پاســخ داده و به صورت 

الگــوی منحصــر به فردی تعریف شــده اند. به شــکلی کــه راهروها و 
فضاهــای نیمــه باز از مابیــن و پیرامــون فضاهای بســته عبور کرده 
و ایــن فضاهــا را مــدام از طریق منافــذ متعدد تهویــه و همچنین با 
ایجــاد الگــوی فضاهــای چنــد الیــه، فضاهــای داخلــی را مرتبــًا بــه 

سمت عمق از تابش و گرما محفوظ می دارند. 
- بــا توجــه بــه الگوهــای فضاهــای نیمه بــاز در ســه شــهر مــورد 
نظــر، ایــن نــوع فضا در دزفــول ۱5%، در بوشــهر ۲8% و در گونه های 
برونگــرای بنــدر لنگــه تقریبــًا 50% از کل فضاهــا مــی باشــند، کــه بــا 
توجه به مولفه های اقلیمی توضیح داده شــده ارتباط معنی داری 
را نشــان می دهنــد، به ایــن ترتیب کــه در دزفول با توجــه به تهویه 
طبیعــی محــدود و دمای باالی هوا در تابســتان فضاهای نیمه باز 
کمتریــن مقــدار، در بوشــهر بــا توجه به نیــاز به تهویــه طبیعی و باد 
مناســب منطقه، فضاهای باز و نیمه باز درصد بیشــتری را به خود 
اختصــاص داده انــد. در بندرلنگــه، نیمــی از فضای گونــه برونگرا با 
توجه به الگوی خاص در پاســخگویی به دو هدف اقلیمی و ایجاد 
فضــای متخلخــل و ســبک بــه فضاهــای نیمه بــاز اختصــاص داده 
شــده اســت. بدیهــی اســت مطالعــه کمــی فضاهــای بــاز و نیمه باز 
بــا  را  مفصل تــری  مطالعــه  ایــران  جنوبــی  منطقــه  خانه هــای  در 

نمونه گیری بر اساس الگوهای مطالعات کمی می طلبد. 

پی نوشت ها

۱   اطالعات مربوط به این بخش از ســایت ســازمان هواشناسی کشور اقتباس 
و توسط نگارنده پردازش شده است.

www.irimo.ir/english/statistics/synopH/index1.htm, 2011 از ابتــدای 
تاسیس ایستگاه سینوپتیک تا سال ۲005 میالدی.    

www.irimo.ir/farsi/publication/index.asp, 2011  سال های ۲008-۲006 
میالدی.    

۲   اطالعات مربوط به این بخش از سایت سازمان هواشناسی کشور اقتباس 
و توسط نگارنده پردازش شده است.

۳   اطالعات مربوط به این بخش از سایت سازمان هواشناسی کشور اقتباس 
و توسط نگارنده پردازش شده است.

4  ماخذ نقشه های اصلی خانه ها: ادارات کل میراث فرهنگی استان های هرمزگان، 
که مجددا توســط نگارنده ترســیم و پردازش شده اند. بوشــهر و خوزســتان اســت 
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