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چکیده
یکی از عناصر برجسته در معماري ایرانی اال الخصوص معماري در اقلیم گرم و خشک ایران،طراحی بادگیر و بهره وري این عنصر 

ساختمانی در معماري پایدار زمان خود می باشد. باد گیر ها عنصري مهم بوده که بایستی در هر ساختمان بسته به نوع آن اعم از کاربري 
غرافیایی زمین ساختمان در خور نیازي که بدان بوده گنجانده می شده است. در معماري ایرانی پیوند این عنصر با دیگر یا وضعیت ج

فضاهاي معماري به کثرت مورد بررسی قرار گرفته شده است. البته این عنصر به دلیل نوع عملکرد خود داراي محدودیت هائی نیز بوده 
ن در ساختمان و تناسبات مساحتی و ارتفاعی آن بسیار حائز اهمیت می باشد. در این مقاله به بررسی است. لذا بررسی محل قرارگیري آ

عناصر ساختمان و محل قرارگیري این عنصر در ساختمان با تاکید به  هندسه و نسبت تناسبات سطح اشغال آن و ارتفاع  بادگیر با دیگر
تاثیر آن در عملکرد پرداخته خواهد شد.

بادگیر،طراحی پایدار، خانه هاي سنتی ایران، طراحی اقلیمیکلیدي:ايهواژه

مقدمه- 1
زد را داشته بر هر کس که کمترین تحقیقاتی در زمینه ساختمان هاي سنتی ایرانی به خصوص ساختمان هاي شهر ی

بوده ساختمانآن بادگیر ده اند همیت بسیار باالیی برخوردار بوآن زمان از ای از بخش هایی که دریکباشد، پوشیده نیست 
باالي ساخت و همچنین  نیاز به رعایت تکنیک هاي خاص ساخت که هم وقت گیر و هم بسیار دشوار است.  با توجه به هزینه 

تزئین ساختمان ها  ساخته میشدند بلکه  با صحه جهتنمی توان گفت که بادگیر ها عنصري صرفا نمادین و از بوده اند،
بادگیر ها را نمیتوان انکار کرد اما حقیقت این عنصر )تزئینی و نمادین بودنذکر شده (این امر که  البته دو پارامتر گذاشتن بر 

میتوان به این قضیه اشاره کرد  در ساختمانی که شرایط در عملکرد و کارایی آن بوده و می باشد. از اهمیت باالي این مساله
الزم بوده که  تمامی ضوابط طراحی و ساخت به نحوي مناسب و متناسب با فضاهاي است،داشتن یک یا چند بادگیر را داشته

کاربردي بودن بادگیر مواجه آن ساختمان لحاظ میشده است که به هیچ وجه پس از اتمام فرایند ساخت با معضلی به نام غیر 
ي با فرمی متفاوت از دیگر اجزا عنصرده که چنین منظور این است که صرفا هدف از برپایی سازه اي بادگیر شکل این نبونشود.

ند بادگیري  را انجام میداده ساختمان بنا شود و نامش را بادگیر بگذارند. بلکه الزم بوده این عنصر به معناي واقع کلمه فرای
دگیر در خانه هاي ن فضا را بر عهده داشته است. لذا در مورد داشتن یا نداشتن بااست که وظیفه خنک کردن و تهویه هواي آ

سنتی در اقلیم گرم و خشک بحثی نداریم اما اگر ساختمانی قرار بوده  که از بادگیر بهره ببرد باید به شرایط،ضوابط و استاندارد 
در این مقاله به بررسی همین شرایط و بهتر خدمت رسانی به ساختمان مجهز میشده است. هاي خاصی براي کیفیت هر چه

ه و نحوه قرار گیري بادگیر ها نسبت به پالن ساختمان از لحاظ هندسی و کار ایی بهتر میپردازیم. در این ضوابط خاص ذکر شد
مورد از خانه هاي بادگیر دار شهر یزد مورد بررسی و انالیز قرار گرفته اند .5مقاله 
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دیگر حل کنند. تشان را با یکتصور کنید انسان و طبیعت در طول این همه سال همزیستی نتوانسته بودند مسایل و مشکال
دي وسیع چه اتفاقی رخ میداد؟ مطمئنا نتیجه خوش ایندي حد اقل براي انسان نداشت. زمینی که در آن زندگی میکنیم به ح

اصلی است که در هر ناحیه اي از آن الزم است با شرایط همان ناحیه و منطقه همسان سازي اقلیمی صورت بگیرد. حتی در فو
با این قضیه طی کامال متفاوتی وجود دارد. لذا با توجه به  مطالب شروع این پاراگراف انسانیده شده که شرایط محبسیار کم دی

ز آنجا کوچ کنار آمده است که همچون پرستو ها این توانایی را ندارد که اگر شرایط محیطی براي زندگی کردن مناسب نیست ا
وجود دارد ) اکثریت می باشد و البته که استثنا هایی در این زمینه همچون عشایرکند ( الزم به ذکر است بحث اینجا در مورد 

ادگیر و به جاي مناسب تري برود، در عوض یاد گرفته است که اگر شرایط مهیا نبود خود اقدام به مهیا کردن شرایط کند. ب
قاط  که در ت به وجود آمد که حتی در گرم ترین نیکی از واضح ترین مثال ها در این مورد است . با ساختن بادگیر ها این قابلی

و حالت عادي وضعیت بسیار بدي دارند، تبدیل به شرایط خوب و مناسبی براي زندگی شود. با توجه به وسعت ایران
راي برخورداري از شرایط اقلیمی و آب و هوایی متفاوت الزم بوده نسبت به هر شرایط مختلف، مدل ها و روش هاي مناسبی ب

دگیر هاي اخت بادگیر ها استفاده شود. در این مقاله سعی شده است صرفا به بادگیر هاي مناطق گرم و خشک و مخصوصا باس
یز این است شهر یزد که با پالن مستطیل شکل و چهار گوش ساخته شده اند پرداخته شود. دلیل انتخاب این نوع از بادگیر ها ن

ین بادگیر ها می باشد. که این نوع جز رایج ترین و کاربردي تر
هایش و بادگیر هاي شهر یزد به نحوي باعث شهرت این شهر شده اند که حتی ممکن است خیلی ها این شهر را با بادگیر

ران به این خط اسمان بادگیریش بشناسند. همانطور که بحث شد کارایی و عملکرد بادگیر بسیار تا بسیار مهم بوده و معما
سوال که حال داده اند اما در کنار کارایی یک بادگیر نمیتوان عنصر زیبایی را نادیده گرفت. شاید با اینمساله اهمیت فراوانی

یگرفته که قرار است این چنین عنصري در ساختمان ساخته شود، چرا زیبا نباشد مساله زیبایی بادگیر ها مورد بحث قرار م
خود آن بنا اتفاق افتاده است که بادگیر یک مجموعه یا یک ساختمان ازاست . مساله دیگر نمادین بودن این عنصر است . این 

وان بلند معروف تر و شناخته تر شده باشد . براي مثال زدن این واقعه میتوان به بادگیر باغ دولت آباد یزد اشاره کرد که عن
اربرد در ند اما باز هم مساله عملکرد و کترین بادگیر جهان را دارد. پس مساله نمادین بودن نیز در مورد بادگیر ها صدق میک

. در اولویت بوده است. حال  میتوان به کمکی اشاره کرد که بادگیر ها به همخوان سازي ساختمان ها با اقلیم میکرده اند
ط ه راحتی شرایبدترین شرایط اقلیمی یک ساختمان که از بادگیري با تناسبات و اصول درست بهره میبرده است میتوانست ب

اسایش را براي ساکنینش فراهم کند.

روش تحقیق-2
هندسه همیشه در تاریخ معماري ایران مورد توجه قرار گرفته و از عوال اصلی زیبایی معماري ایرانی به شمار میرود، از این 

به بعد رویکرد هندسی موضوع بیشتر مطرح خواهد شد. 
ادگیر ها وجود دارد که بدین شرح میباشند :عامل مهم در شکل گیري و ساخت ب5از لحاظ هندسی 

جهت گیري بادگیر که از کدام سمت باد را جذب میکند که هم مساله جهت و هم مساله تعداد طرف هاي بادگیر -1
مطرح و قابل بحث است.

موقعیت قرار گیري بادگیر در پالن ساختمان و نحوه اتصال ان به ساختمان که سرویس دهی آن به بخش هاي -2
طه چگونه بوده است که غالبا در نشیمن ها و زیر زمین ها این امر اتفاق می افتاده است .مربو

پالن خود بادگیر که به شکل هاي مختلفی ساخته می شده است ائم از چهار ضلعی، شش ضلعی، و شکل هاي دیگر -3
که با تیغه هاي جدا کننده متفاوت ساخته می شده اند.

دي و تیغه هاي جدا کننده مقطع بادگیر : طول کانال عمو-4
نماي بادگیر : اندازه و شکل قفسه و کانال عمودي-5
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قفسه،کانال عمودي،تاج،کمربند و تیغه هاي جدا کننده یک بادگیر نشان داده شده اند.1در شکل شماره 

نوع بادگیر مختلف را دارا می باشد 180این امر پر واضح است شهري که در این مقاله انتخاب شده است(یزد) بالغ بر 
مورد هندسی ذکر شده دارند. با این تفاسیر براي اینکه گستره تحقیقات را 5که هر کدام خواص و شرایط مختلفی از 

ت که با موارد هندسی ذکر شده همخوانی داشته باشند و قابل مورد خانه بادگیر دار انتخاب شده اس4کاهش دهیم 
بررسی باشند. 

نوع از ساختمان ها از بادگیر بهره میبردند که بدین شرح میباشند:4همچنین الزم است اشاره کنیم  
بادگیر بهره میبردند.6تا 1منابع و مخازن آب شهري: معموال از -1
ري بوده اند و  با توجه به شرایط اقلیمی  این ناحیه که بیشتر شامل دشت کاروانسرا ها: فضاهاي اقامتی بین شه-2

طرفه استفاده 4هاي گرمی بوده است که مسافران از آن ها گذر میکردند. این بنا ها اصوال از بادگیر هاي 
میکردند که حوضی کوچک نیز در زیر بادگیر وظیفه مرطوب نمودن هوا را بر عهده داشته است. 

معموال دو بادگیر داشتند که یکی در باالترین نقطه بزرگترین سالن نمازخانه وجود داشته و دیگري در مساجد: -3
بر باالي محراب مسجد واقع می شده است. 

ساختمان هاي مسکونی : بسته به پالن  ساختمان،اندازه،موقعیت و شکل بادگیر متفاوت بوده است.-4
ی میشوند از نوع مسکونی بوده که به نام صاحب آن ساختمان ها نام گذاري شده اند .تمامی بادگیر هایی که در این مقاله بررس

این ساختمان ها بدین شرح می باشند : خانه ابو ضیاء، خانه مظفري، خانه سیگاري، خانه ریسمانیان و خانه مرتاض

ار گرفته اند :نمونه موردي انتخاب شده، موارد ذیل مورد بررسی و محاسبه قر4براي هر کدام از 

(SW/SA): رابطه بین مساحت اشغال شده توسط بادگیر به مساحت کل ساختمان  مشخص نمودن -1

به مساحت کل ساختمان هال تحت پوشش بادگیر: رابطه بین مساحت  (SH/SA) مشخص نمودن -2

ر  : رابطه مساحت اشغال شده توسط بادگیر به مساحت هال ساختمان تحت پوشش تهویه بادگی (SW/SH) مشخص - 3
نمودن 

(LW/WW): رابطه بین طول بادگیر به عرضش  مشخص نمودن -4

به طول بادگیر قفسه بادگیر: رابطه ارتفاع  (HC/LW) مشخص نمودن - 5
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به عرض بادگیرقفسه بادگیر: رابطه ارتفاع  (HC/WW) مشخص نمودن - 6

قفسه:رابطه بین ارتفاع بادگیر به ارتفاع  (HW/HC) ص نمودن مشخ-7

کانال عمودي: رابطه بین ارتفاع بادگیر به ارتفاع  (HW/HS) مشخص نمودن -8

قفسه بادگیربه ارتفاع کانال عمودي: رابطه بین ارتفاع  (HS/HC) مشخص نمودن -9

شکل پایین مقایسه هاي انجام شده قابل مشاهده میباشند :3الزم به ذکر است که در 

بات فوق الذکر براي هر نمونه موردي در این جدول خالصه شده است:تمامی محاس
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انالیز داده و شرح تفسیر2-1

، داده ها ابتدا باید به 1ي طراحی بر اساس داده هاي موجود در جدول شماره رابراي درك بهتر و معین کردن یک راهنما ب
پس تفسیر این بازه قابل تعریف است. این داده ها در جدول یک میانگین رسیده سپس بر اساس یک بازه نمود پیدا کنند. س

در دسترس هستند :2شماره 

عنوان نسبت بازه میانگین شرح
رابطه مساحت اشغال شده 
ل توسط بادگیر به مساحت ک

0,62-1,17
%

0,92 ود نتیجه حاصله بر این قرار ب
بت که مساحت بادگیر به نس
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ساختمان ن اختمان بیبا کل مساحت س
متغیر 1,17تا 0,62بازه 

گین بوده است. بنابر این میان
درصد 1این ویژگی تقریبا  

است.
رابطه مساحت هال تحت 

پوشش تهویه بادگیر به 
مساحت کل ساختمان

1,99 -5,37
%

3,43
%

تمامی نمونه موردي هاي 
بررسی شده این را نشان 

دادند که مساحت هال تحت 
با ه نسبتپوشش بادگیر ب

مساحت کل ساختمان بین 
درصد 5,37تا 1,99بازه 

متغیر بوده اند. بنابراین 
3میانگین این ویژگی   

درصد میباشد.
رابطه مساحت اشغال شده 
ال توسط بادگیر به مساحت ه

تحت پوشش

22-37
%

29
%

نسبت مساحت بادگیر به
مساحت هال تحت پوشش از 

درصد بوده 37تا 22بازه 
این بنابر این میانگیناست. 

درصد 30ویژگی تقریبا 
میباشد.

رابطه طول بادگیر به عرض
آن

1,40 -2,40 1,87 ض نسبت طول بادگیر به عر
متغیر 2,40تا 1,40آن بین 

ت بوده است. این بدین معناس
1,87که میانگین این ویژگی 

می باشد.
رابطه ارتفاع قفسه به طول

بادگیر
0,52 -0,85

%
0,70

%
ول نسبت ارتفاع قفسه به ط

0,85تا 0,52بادگیر بین 
ن متغیر بوده است.  بنابر ای

0,70میانگین این ویژگی 
میباشد.

رابطه ارتفاع قفسه به عرض
بادگیر 

0,74 -1,90
%

1,35
%

یر به نسبت ارتفاع قفسه بادگ
تا 0,74عرض بادگیر بین 

بوده است. بنابر این 1,90
4,1میانگین این ویژگی 

میباشد
تفاع رابطه ارتفاع بادگیر به ار

قفسه
4-6,29
%

5,01
%

نسبت ارتفاع بادگیر در 
ازه ارتباط با ارتفاع قفسه از ب
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متغیر بوده است.  6,29تا 4
یژگی بنابر این میانگین این و

می باشد. 5
تفاع رابطه ارتفاع بادگیر به ار

کانال عمودي
1,23 -1,36

%
1,28

%
بادگیر در نسبت ارتفاع 

دي ارتباط با ارتفاع کانال عمو
متغیر 1,36تا 1,23از بازه 

گین بوده است.  بنابر این میان
می باشد.1,3این ویژگی 

ه رابطه ارتفاع کانال عمودي ب
ارتفاع قفسه

2,94 -5,12
%

3,95
%

نسبت ارتفاع عمودي  به  
تا 2,94ارتفاع قفسه از بازه 

متغیر بوده است. 3,95
ژگی ن میانگین این ویبنابرای

میباشد.4

نتیجه گیري ها و پیشنهادات-3
یار مهمی را بر اساس مطالب گفته شده در بخش هاي فوق میتوان باز هم بر این امر تاکید و قبول کرد که بادگیر ها نقش بس

سري وزي نیاز است تا یکدر ساختمان هاي سنتی ایران بازي میکردند .براي احداث این چنین عنصري در ساختمان هاي امر
که در شرایط عوامل دیگر نیز بررسی و لحاظ شوند تا به کارایی و ارزش بادگیر به عنوان یک عنصر اقلیمی بیافزایند. هر چند

از به ساخت این کنونی کمتر کسی یا کمتر ساختمانی به بادگیر نیاز پیدا میکند اما در حال حاضر بهتر است که اگر احیانا نی
وش هاي در ساختمانی بود به یک سري مسایل جدید نیز عالوه بر موارد ذکر شده دقت شود. این مسایل میتوانند در رعنصر 

. در این جدید تکنیکی ساخت خالصه شوند. از جمله این روش ها میتوان به ساخت بادگیر با سطوح خیس شونده اشاره کرد
دارد با این تفاوت ادگیر هاي سنتی در نظر گرفته میشود و تفاوتی وجود ننوع شرایط فیزیکی و شرایط اقلیمی بادگیر، مانند ب

سانتی متر است. تفاوت این نوع 5که در تمامی دهانه هاي ورودي باالي بادگیر پوشال نصب میشود که ضخامت پوشال ها 
یر سنتی از حوض مرطوب زبادگیر ها با بادگیر هاي سنتی که از رطوبت هوا بهره میبردند در این است که بادگیر هاي 

ساختمانشان استفاده میکردند اما بادگیر هاي نوین از دیوار مرطوبی که خواهند داشت بهره میبرند. 
ه براي بهبود وضعیت بادگیر ها راه ها و روش هاي مختلفی وجود دارد از جمله مدل سازي عملکرد حرارتی  اما این یک پروس

که نیاز است عوامل زیادي مد نظر قرار بگیرند. بسیار دشوار و سخت به حساب می اید
فاده قرار در هر صورت این چنین عنصري در ساختمان سازي امروزي بیشتر از اینکه به عنوان عنصري کاربردي و کارا مورد است

در ی آنگیرد بهتر است به عنوان عنصري که ارزش ساختمان هاي سنتی ایرانی را نشان دهد باشد تا پارامتر هاي مهندس
ن ارزش خود ابقا شوند و لزومی به ساخت این عضو در ساختمان هاي مدرن امروزي دیده نمیشود و هدف این مقاله از کار کرد

و تحقیق بر روي این چنین موضوعی تشویق بیشتر براي احیاء و ارزش گذاري بر این چنین عناصري است.
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