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 چکیده

باشد. باد یکیی از عوامی    معماری بومی ایران در مناطق گرم و خشک و گرم و مرطوب می بادگیر یکی از عناصر مهم و تاریخی 

بسیار مهم در تامین آسایش در این دو اقلیم کشور می باشد، که برای استفاده از این موهبت الهی و تامین آسایش درون خانیه  

 بادگیر ابداع شده و از آن به طور گسترده در فالت مرکزی و جنوب ایران استفاده شده است. 

ون دارند. طرز کار بادگیرها نیز بر دو گونه است که در دو اقلیم مورد بحث متفیاوت میی   بادگیرها بسته به جهت باد انواع گوناگ

 باشد.  

در این مقاله برآنیم تا با استفاده از روش توصیفی با بررسی کار بادگیر ، تفاوت این عنصر مهم در معماری ایران را در دو اقلییم  

 گرم و خشک و گرم و مرطوب بررسی کنیم.

رسی اقلیمی دو اقلیم مورد بحث و همینطور بررسی کارکرد بادگیر این نتیجه بر میی آیید کیه بادگیرهیای میورد      با توجه به بر

استفاده در اقلیم گرم و خشک برای رسیدن به سطح آسایش به روش ایجاد رطوبت عم  می کنند، اما بادگیرهای اقلیم گیرم و  

 ه می شوند.مرطوب به روش استفاده از باد برای کاهش رطوبت استفاد

 

 واژگان کلیدی:

 بادگیر -گرم و مرطوب -گرم و خشک -اقلیم
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 مقدمه:

بادگیر در ایران قدیم بسیار متداول بوده است. امروزه نیز می توان باقیمانده ایین بادگیرهیا را در بخیش مرکیزی ماننید : ییزد،       

 د: بندر لنگه ، قشم ، بند عباس و بوشهر دید.کاشان، سمنان ، کرمان و حتی نواحی جنوب کشور در شهرهایی مانن

و جنوب ایران ساخته شده که هر کدام بر حسی  ارتفیاع و جهیت بیاد مطلیوب      بادگیرها با اشکال مختلف در شهرهای مرکزی 

 (11، 1831طراحی و اجرا شده اند. )قبادیان، 

( و همچنیین خانیه هیای    39، 1831.) شیاطریان،  بادگیر وسیله تهویه مناسبی برای خانه های در فل  کویر به حساب می آید 

لحاظ است که سواح  جنوبی کشور . به طوری که جریان هوای مطبوعی در اتاق ها ، تاالر و زیرزمین ایجاد می کند. به همین 

، 1831معموال در هر مح  جهت بادگیر را در سمتی می سازند که مناس  ترین جریان هوای منطقه را جذب کند. )شاطریان، 

39 ) 

عالوه بر جهت باد ، عام  رطوبت نیز بر نوع کارکرد بادگیر اثر می گذارد کیه باعیث شیده اسیت در بخیش مرکیزی و سیواح         

 جنوبی تفاوتی در نحوه کار بادگیر ایجاد شود. 

بررسیی  ما در این پژوهش بعد از بررسی اجمالی دو اقلیم گرم و خشک و گرم و مرطوب و توضییح کلیی عملکیرد بیادگیر ، بیه      

 تفاوت عملکرد بادگیر در این دو اقلیم می پردازیم.

 ابتدا توضیحی مختصر از خصوصیات دو اقلیم گرم و خشک و گرم و مرطوب بیان می کنیم:

 اقلیم گرم و خشک:

در این اقلیم در اثر وزش باد های مهاجر که از جنوب غرب و شمال غرب به طرف استوا در حرکت هستند هیوا بسییار خشیک    

( توجه به خشکی هوا در این مناطق بسیار اهمیت دارد. تابش مسیتقیم آفتیاب در ایین منیاطق     153، 1893. )کسمایی ، است

آسمان این مناطق در بیشتر اوقات سال بدون ابر است. در فالت مرکزی که بزرگترین منطقه ایران است و اطیراف  شدید است. 

ر از حاشیه متص  به ارتفاعات و بعضی حوضه های مسیتق  داخلیی آب و   آن را ناهمواری های مرتفعی محصور نموده ، صرفنظ

هوای گرم و خشک حکمفرماست، که از مشخصات آن زمستانهای سخت و سرد و تابستانهای گرم و خشک است . با توجیه بیه   

ی در آن تشیخی   وضع پراکندگی عوارض جغرافیایی در فالت مرکزی می توان دو منطقه آب و هوایی  نیمیه بیابیانی و بیابیان   

 (153، 1893داد.) کسمایی، 

مهم در آب و هوای بخش مرکزی ایران وجود دارد، یکی جریان باد و گرم بودن هیوا  با توجه به این خصوصیات اقلیمی دو نکته 

 ده است. در تابستان و دیگری خشکی هوا است ، که برای استفاده بهینه از باد و افزایش رطوبت نسبی هوا از بادگیر استفاده ش

 اقلیم گرم و مرطوب:

سواح  جنوبی ایران که بوسیله رشته کوه های زاگرس از فالت مرکزی جداشده اند اقلیم گرم و مرطوب کشور را تشکی  میی  

دهند. از ویژگی های این افلیم تابستانهای گرم و مرطوب و زمستانهای معتدل است. رطوبت هوا در این اقلیم در تمیام  فصیول   

است. تفاوت دمای هوا روی خشکی و روی دریا در این مناطق باعث بوجود آمدن نسیم های درییایی و خشیکی میی    سال زیاد 

در این اقلیم دو عام  گرمای هیوا  و  . (161، 1893شود. از خصوصیات دیگر این اقلیم شدت زیاد تابش آفتاب است. )کسمایی، 

 این منطقه تاثیر دارد.بادگیرهای لکرد رطوبت باال بسیار مهم است، که وجود رطوبت در نحوه عم
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خصوصیات اقلیمی این دو منطقه نشان می دهد که باد یکی از عوام  مهم در این دو اقلیم است. اما تفاوت عمده این دو اقلییم  

وجود رطوبت در اقلیم گرم و مرطوب و خشکی هوا در اقلیم گرم و خشک است ، و برای رسیدن به شیرای  آسیایش در فیالت    

کزی باید بر رطوبت فضا افزود و در بخش جنوبی باید از رطوبت هوا کاست. این تفاوت مهم در ایین دو منطقیه باعیث ایجیاد     مر

 تفاوت در عملکرد بادگیر شده است.

 بادگیر:

خیان، خشیود،   بادگیر از روزگاران دور در ایران به کار گرفته شده و از نامهای باستانی و گوناگون آن مانند واتغیرد ، بیادهن ، بات  

اسیت. بیادگیر   شیده  نهاده بنا اصول ساختمان آنها بر پایه کار بادگیر و خیش  و خیش خان بر می آید که پدیده ای تازه نیست

انواع گوناگون دارد و بنا بر وضع اقلیمی و جهت باد به هیئت های مختلف در سرتاسر ایران ساخته شده و پرکارتر و درست تیر  

طبس و کرانه هیای خلیی  فیارس و    ای خشک و سوزان به ویژه در شهر های کاشان ، یزد، بم ، جهرم، آنها در پیرامون دشت ه

با توجه به جهت وزش باد گاهی زمینه چهارگوش ، هشت گوش و بیشتر زمینیه مسیتطی    . بادگیر بوجود آمده استاروند رود 

باد دریا بر فراز ساختمان ها بیه چشیم میی خیورد.     جهت خالف دارد و گاهی هم در کرانه های دریا تنها به صورت هواکش در 

به عبارت دیگر بادگیر بخشی از ساختمان است که با استفاده از عنصر اقلیمی )باد( باعث مطلوب  (1839،9)نصیری ، بردباری، 

 سازی هوای درون ساختمان یا خانه و رساندن آن به آستانه آسایش در دو اقلیم مورد مطالعه میگردد.

 

 ادگیر:انواع ب

بادگیرهای چهارگوش و هشت گوش مناس  مناطقی است که جهت وزش باد های مطبوع متنیوع اسیت و در فصی      -1

 گرما گاهی از شمال به جنوب و گاهی از شرق به غرب باد خوش می وزد.

معمیوال از شیمال شیرق بیه     بادگیرهای مستطیلی در مناطقی ساخته می شود که جهت وزش باد تابستان از یک سو  -9

 وب غرب است به همین جهت سطح نمای بزرگ بادگیر را درست مواجه با آن می سازند.جن

در آبادی های کنار و درون کویر برای پرهیز از گزند گردبادها و طوفان های سنگین بیادگیر را فقی  مواجیه بیا ییک       -8

شبیه به خرطومی اسیت   دیگر آنرا می بندند. اینگونه بادگیرها بیشتری جهت یعنی شمال شرق می سازند و جبهه ها

که رو به جهت وزش نسیم کوهستان دارد. برای راندن و پاییدن در برابر گردباد بام آن بیه صیورت خرپشیته سیاخته     

 شده است.

در خوزستان و کرانه های خلی  فارس بادگیر به صورت هواکشی خرطومی مانند بر بام سیاختمان و پشیت بیه درییا      -1

بتا مالیمی که از روی دریا برمی خیزد و از پنجره های نزدیک به درون خانیه میی   ساخته شده تا به یاری بادهای نس

 (891، 1893آید هوای گرم را براند. )پیرنیا، 

 عملکرد بادگیرها:

مطلوب را گرفته و برای خنیک سیازی و تهوییه، بادهیا را بیه       اصوال عملکرد بادگیرها بر این اساس نهاده شده است که باد

 (1831،189های اصلی ساختمان ، آب انبارها و یا سرداب ها هدایت می کند. )مرادی،  فضاهایی چون اتاق

بادگیر شام  یک برج یا دودکش بلند است و در آن جریان هوا به طرف پایین بادخور ، به درون یک ایوان باز یا دیگر اتاق 

در برخورد با سیطح سیرد کننیده بیادگیر      ها جریان می یابد. بادگیر حتی بدون وزش نسیم مالیمی هم عم  می کند. هوا



5 

 

)که باید در طول ش  سرد شود( سردتر و سنگین تر می شود به طرف پایین بادگیر جریان می یابد. این فرآیند تا زمیانی  

 (83، 1839که برج گرم تر است یا هوای اطراف برج گرمای بیشتری دارد ، عم  می کند. )بناین، 

 

 

 کار بادگیر.  طرز 1تصویر شماره 

 

منطقه فشار را از منطقه مکش جدا می کند بادی که از دهانه ها رو به باد وارد میی شیود بیه تیغیه عمیودی      تیغه وس  بادگیر 

 (189، 1831وس  بادگیر برخورد کرده از طریق کانال رو به باد به فضاهای داخلی هدایت می شود. )مرادی، 

چون تیغه های اصلی تا مرکز برج ادامه می یابند و کانال بیادگیر را   ،تی آن نقش دارد معماری و فرم تیغه بادگیر در رفتار حرار

به کانال های کوچک تر تقسیم می کنند لذا در هنگام وزش باد کانالی که رو بیه سیمت بیاد  دارد دریافیت کننیده بیاد اسیت.        

وزد نقش بادخیان را خواهید داشیت. طبیق اثیر      اصطالحا بادخور نامیده می شود و کانال های دیگری که باد به سمت آن نمی 

 (1831،31دودکش جابجایی هوا در اثر همرفت ، هوای گرم پایین را به باالی آن منتق  می کنند. )محمودی، مفیدی، 
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 بادگیر . عملکرد تیغه وسط 2تصویر شماره 

 

باعیث خنیک شیدن فضیاهای      ( convectionعملکرد اصلی بادگیرها به دو صورت است ، گروهی فق  از طریق جابجایی هوا )

( خنکیی  Evaporationجیاد بیرودت تبخییری و از طرییق تبخییر )     با ایداخلی می شوند. اما برخی دیگر عالوه بر جابجایی هوا 

 فضاهای داخلی را فراهم میکند.

ادگیر بیا عبیور از روی آب   بدین گونه که ، در زیر کانال بادگیر یک حوض پر از آب احداث می شود و باد  وارد شده از کانیال بی  

تبخیر آب موجود در حوض می شود. رطوبت حاص  از تبخیر آب حیوض در هیوای    و همچنینحوض باعث افزایش برودت هوا 

 (188، 1831خشک منطقه گرم و خشک حایز اهمیت زیادی است. )مرادی،

 (Convection)جابجاییبادگیر به روش 

 

 بادگیر به روش جابجایی .3تصویر شماره 
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 ( Evaporationتبخیری) بادگیر به روش 

 

 . بادگیر به روش تبخیر4تصویر شماره 

 

 اقلیم و بادگیر

در اقلیم گرم و خشک به دلی  وجود باد زیاد بادگیرهای مورد استفاده از لحاظ شک  ظاهری متفاوت می باشند. میالال در شیهر   

ولی برعکس در شهر میبد که در پنجاه کیلومتری غیرب شیهر    یزد تمامی بادگیرها مرتفع و چهارطرفه و یا هشت طرفه هستند

 (  1831،15یزد است بادگیرها کوتاه و یک طرفه هستند. )قبادیان،
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 بادگیر چهار طرفه

 

 

 .  نمونه بادگیر چهارطرفه5تصویر شماره 

 

 بادگیر یک طرفه

 

 

 . نمونه بادگیر یک طرفه 6تصویر شماره 
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یم باعث شده است که در تمامی بادگیرها از روش جابجایی هوا با ایجاد بیرودت تبخییری اسیتفاده    وجود خشکی هوا در این اقل

شود. به این صورت که با احداث حوض و فواره در زیر کانال بادگیر به ایجاد برودت تبخییری و خنیک شیدن فضیاهای داخلیی      

ارد دهانیه مقابی  بیاد بیادگیر از مصیالحی چیون       کمک کرد. از روشهای دیگر افزایش برودت تبخیری آن است که در برخی مو

پوشال ، حصیر، سفال و یا بوته های خار استفاده می کردند و با پاشیدن آب روی این مصالح به افیزایش بیرودت هیوای ورودی    

 (188، 1831کمک می کردند. )مرادی، 

سریع تر تبخییر میی شیود و عیالوه بیر       باید توجه داشت که در مناطق گرم و خشک مرکزی ایران ، به دلی  خشکی هوا ، آب

ایجاد برودت در محی  باعث افزایش رطوبت نسبی هوا نیز می گردد. در نتیجه هم گرما وهم خشکی بیش از حد هوا را کاهش 

 (11،  1831می دهد و محیطی مطبوع برای ساکنین ساختمان ایجاد می نماید. )قبادیان، 

شور می باشد برای بهره گیری از وجود نسیم های دریایی از بادگیر استفاده کیرده  در اقلیم گرم و مرطوب که سواح  جنوبی ک

 استفاده شده است به صورت چهار طرفه و یا یک طرفه هستند.اند . بادگیرهایی که در این اقلیم 

ز سیمت  به واسطه خشکی سطح زمین ، مسیر جریان بادهای غال  در طول روز از خشکی به سمت درییا و در شی  بیالعکس ا   

چیون   را همیشه در داخ  ساختمان داشته باشند. ه می توانستند یک جریان هوای ممتددریا به خشکی خواهد بود . بدینوسیل

بادهای غال  منطقه جنوب در ارتفاع باالی ده متر از سطح زمین در حرکت است . باد خنک ناشی از جریان هوا در برخورد بیا  

شده و به دلی  سنگینی هوای خنک، به سمت پایین سقوط کرده هوای گرم ساکن در اتیاق  لوله بادگیر به سمت پایین هدایت 

 (99، 1835ها به محض ورود جریان باد خنک از سایر قسمت های لوله بادگیر خارج می شود.)مشیری، 

روش جابجیایی هیوا بیا    به همین دلی  نمی توان از بادگیرهایی که به رطوبت عام  اقلیمی مهم دیگر در این منطقه می باشد . 

ایجاد برودت تبخیری عم  می کنند استفاده کرد. زیرا اوال به دلی  باال بودن میزان رطوبت نسبی و اشباع نسبی هیوا از بخیار،   

اضافه نمودن هوای نم دار به محیطی که هوای آن بیش از حد آسایش انسان مرطوب اسیت  تبخیر صورت نمی گیرد و در ثانی 

مشک  تر می نماید . بدین جهت بادگیرهای جنوب فق  از طریق جابجایی هوای داخی  سیاختمان ، باعیث     ، شرای  زیستی را

 (15، 1831کاهش دمای فضای آن می شوند. )قبادیان، 

مطل  دیگر اینکه نسیم هوای بین خشکی و دریا و به طور کلی بادهای محلی در این مناطق از شدت کمتری نسبت به نیواحی  

رخوردارند و لذا باید بادگیرها حجیم تر باشند تا بتوانند جریان بیشتری از هوا را به درون اتاق انتقیال دهنید. در   مرکزی ایران ب

، 1831بعضی موارد مساحت مقطع بادگیر به بیش از هشت متر مربع می رسد و بر روی ک  بام اتاق قرار می گییرد. )قبادییان،   

19) 

 ر بندر لنگه و بندر کنگ هستند.بهترین نمونه بادگیر های جنوب کشور د
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 نمونه بادگیرهای بندر قشم .  7تصویر شماره

 

 نتیجه گیری

دو اقلیم گرم و خشک و گرم و مرطوب دریافتیم که باد عامل اصلی و مشترک در این  دو اقلنیم اسن      خصوصیاتبا بررسی 

 ،ولیکزی ایران هوای خشک و بدون رطوبتی دارداما تفاوت عمده ای  دو اقلیم در میزان رطوب  منطقه ای آنهاس . فالت مر

در مقابل سواحل جنوبی دارای رطوب  باالیی اس  ، ای  تفاوت عمنده باعنا ایجناد تفناوت در عملبنرد بادگیرهنا در این         

دومنطقه آب و هوایی شده اس  . عامل دیگر در تفاوت بادگیرها میزان باد منطقه ای اسن  . شندت بناد در سنواحل جننوبی      

از فالت مرکزی می باشد به ای  سبب بادگیرهای مورد استفاده در سواحل جنوبی عمدتا بنزر  هتنتند و گناهی تمنام     کمتر 

 سقف اتاق را در بر می گیرد. 

تفاوت عمده بادگیرها در اقلیم گرم و خشک و گرم و مرطنوب این  اسن  کنه در اقلنیم گنرم و خشنک بادگیرهنا بنه روش          

مل می کنند  به ای  صورت که در زیر بادگیرها عموما حوض آب قنرار دارد  وینا اینبنه از    جابجایی هوا با برودت تبخیری ع

روشهای دیگر استفاده می شودو اینبه متاح  آنها خیلنی زیناد نیتن . در اقلنیم گنرم و مرطنوب بادگیرهنا تنهنا بنه روش          

از زیر بنادگیر حن ش شنده اسن  و     جایجایی هوا عمل می کنند و دیگر نیازی به ایجاد رطوب  در فضا نیت  و حوض آب 

 اس  . تربزرگ ،بادهای ساحلی و بیشترمتاح  بادگیرها برای دریاف  بهتر
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