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            چكيده:چكيده:چكيده:چكيده:

هاي جديد است. در اين راستا با تحليل ويژگي بادگيرها و طرزكار هدف پژوهش حاضر، طرح ايده براي احياء بادگير در خانه

ي  مناسب با تهويهي بادگيرها در شرايط اقليم گرم وخشك در محيط مسكوني، براي داشتن محيطي  ها، نكات مثبت و قابل استفاده آن

شناسايي و ايده استفاده سامانه تركيب كولر و بادگير در آپارتمان پيشنهاد شده است. به منظور بررسي ايده در بهبود كيفيت  طبيعي

تركيبي دهند كه استفاده از سامانة  افزار فلوئنت استفاده گرديده است. نتايج نشان ميهواي داخل ساختمان و افزايش كارايي كولر از نرم

عالوه، قرار   همراه دارد. به شود و بهبود كيفيت هواي داخل ساختمان را به سبب يكنواختي در ميدان دما و باد در داخل ساختمان مي

  شود.   ر سبب افزايش كارايي كولر مييگرفتن كولر در كانال بادگ

  

   

  سازيبادگير، شبيهكولر، معماري جديد، اقليم گرم وخشك،  كليد واژه:كليد واژه:كليد واژه:كليد واژه:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

        ::::مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه - - - - 1111
هـاي   تـرين دغدغـه   و رطوبت زياد يكي از مهم سرما ، گرما ، آفتاب جاد آسايش در برابر شرايط سخت آب و هوايي مانند تابشاي

-گرم و زمسـتان  هايمختلف خانه را به مكاني مناسب براي تابستان هايحل اند با راه معماران ايراني بوده است. اين معماران تالش كرده

  .سرد تبديل كنند ايه

خصوص مناطق كويري، و همچنين با توجه به اين كه در اين مناطق بناهاي سنتي بيشتر با توجه به شرايط آب و هوايي ايران به

دستخوش تغييراتي بوده است، خورشيد يك منبـع انـرژي ارزان و مطمـئن اسـت كـه بـراي اسـتفاده از آن بايـد تغييـرات اساسـي در           

هاي فسيلي گردد. البته بعضي از نهادهاي دولتي اقـدام بـه    صورت ارزان جايگزين سوختاعمال شود تا اين انرژي بههاي دولت  سياست

خصـوص  ها بـه  هاي فتوولتاييك در خانه اند ولي استفاده از سيستم هاي خورشيدي در مناطقي مثل يزد كرده اندازي آبگرمكن نصب و راه

ي باالي اوليه مورد استفاده قرار نگرفته است و اين در حالي بايد مورد توجه قرار گيرد كه  هزينه هاي تزريق به شبكه با توجه به سيستم

توان براي حدود سي سال انرژي خورشيدي رايگـان را در اختيـار داشـت و ضـمن      ي اوليه مي ها و تامين هزينه اندازي اين سيستم با راه

نگه داشته و وامدار نسل بعدي نباشيم. در ضمن مـدارس در شـهرهايي ماننـد يـزد      استفاده از منابع انرژي پاك، محيط زيست را سالم

ويـژه در  هاي فتوولتاييك باشد بـه هايي بزرگ و بدون استفاده هستند كه مي تواند فضاي خوبي براي استفاده از سيستم داراي پشت بام

 .)8: 1393ركني و همكاران مير(هاي برق باشد  تواند  سيستم تزريقي بااليي براي شبكه تابستان مي

  بـام هاي فتوولتاييك نياز به فضـاي پشـت  هاي خورشيدي و استفاده از سيستم اندازي آبگرمكن طور كه گفته شد، نصب و راههمان

بـودن  بـه كـم   اند. با توجه ها اشغال كردهها را ابزار تهويه مكانيكي نظير كولربامهاي آپارتماني مساحت وسيعي از پشتدارد اما در خانه

بام، نه تنها فضاي قابل استفاده بـراي نصـب صـفحات خورشـيدي     ها درسطح پشتهاي امروزي، قرارگرفتن كولرمساحت اكثر آپارتمان

شود كه از كارايي آنهـا  ها در معرض گرماي شديد ميشود بلكه باعث قرارگرفتن كولرهاي ذكر شده، اشغال ميمورد استفاده در سيستم

اند، كـه ايـن باعـث    ها را در بالكن هر طبقه تعبيه نمودهشود كه كولرمي هاي بيش از سه طبقه ديدهلبته در بعضي از آپاتمانكاهد. امي

شود، اما با نزديك شدن بام ميطور باعث خالي شدن فضاي پشتقرار گرفتن آنها در سايه ودر نتيجه افزايش نسبي كارايي كولر و همين

  ل ساختمان باعث ايجاد صداي بيشترشده و همچنين منظره نازيبايي به محيط شهر داده است.ها به فضاي داخكولر

اي با مزاياي فراوان  در زمينـه   تواند به عنوان وسيله تنها در ايران بلكه در تمام نقاط جهان مي نه هم استفاده از بادگيرهادر ضمن 

هـاي بسـيار متنـوع بـا      امـروزه در كنـار سـاخت و توليـد دسـتگاه      مطـرح گـردد.   ،جويي در مصرف انـرژي  حفظ محيط زيست و صرفه

شود چراكه از يك طرف  مسئله استفاده از بادگيرها مطرح مي ،تهويه مطبوع طوركلي سامانههب هاي متفاوت جهت سرمايش و  تكنولوژي

ديگر مصرف انرژي كه خود به عنـوان   هماهنگ با محيط زيست بوده و از طرف ،هاي صنعتي تهويه بادگيرها برخالف بسياري از دستگاه

  .)1 : 1386رضواني (سعيدي كارگيري بادگيرها كاهش خواهد يافتهبا ب ،يك چالش مهم جهاني مطرح است

توان استفاده كرد كـه بـه   اي ميشود اين است كه در يك آپارتمان ازچه طرح و  ايدهدر همين راستا سوالي كه در ذهن ايجاد مي

اي كـه اسـتفاده از   گونـه هاي مكانيكي مثل كولر بهره گرفت بهي ارزشمند بادگير و هم از سيسمهاي سازهاز ويژگيكمك آن بتوان هم 

ها براي داشتن فضـاهاي داخلـي    اين طرح موجبات رفع مشكالت ذكر شده را فراهم كرده و همچنين باعث ارتقاي توانمندي ساختمان

  كنند، بشود.فراهم ميكه با مصرف حداقل انرژي آسايش اقليمي را 



 

        ::::بادگيربادگيربادگيربادگير - - - - 2222
 ايويـژه  شـد، بادگيرجايگـاه  مي استفاده ساختمان در فعال غير ايجاد سرمايش براي گذشته در كه مختلفي هايروش ميان در

 از اسـتفاده  با و طبيعي تهويه اساس قوانين بر بادگير ندارد. نياز انرژي به فعاليت براي كه استاين بادگير مورد در نكته ترينمهم دارد.

 جريـان  برقـراري  دما، تعديل در پاك طبيعت انرژي از گيريبهره و باد جريان هدايت با كند. بادگيرمي كار هواكشي پديده و باد نيروي

 بادگير ساخت مسكوني، فضاهاي بر عالوه است. موثري داشته نقش انسان آسايش حد در دماي به سكونتي دماي فضاي رسانيدن و هوا

 مصرف و هاي تبريددستگاه از استفاده بدون اندتوانسته ما نياكان واقع، در .استبوده متداول نيز آب داشتننگه خنك براي رهاانبا درآب

 مهندسـي  سـاختار  اين از خنكاي حاصل در را تابستان داغ روزهاي و كنند خلق كوير درميان و تابستان در خنكي فضاي چنين انرژي،

  .رانندراحتي بگذ به هنرمندانه،

معماران ايراني در گذشته از باد به منزلة تنها منبع قابل استفاده در مناطق گرم كويري براي كاهش دماي خانه و همچنين براي 

صورت عملكـرد كولرهـاي آبـي امـروزي      كردند. در بادگيرها از انرژي مكانيكي باد به تهوية مطبوع ساختمان و راحتي بيشتر استفاده مي

. استفاده از بادگير از سنوات  بسيار قديم در ايران متداول بوده است و با اشكال مختلف در شـهرهاي مركـزي و جنـوب    شود استفاده مي

اند. اين معماري نشان دهندة توجه خـاص ايرانيـان در اسـتفاده صـحيح و      ايران بر حسب ارتفاع و جهت باد مطلوب طراحي و اجرا شده

كردنـد، كـه    هاي بسيار ساده ولي مؤثر استفاده مي هاي قديم است، كه براي انجام اين كار از روش نهاي تجديدپذير در زما موثر از انرژي

  ).27 - 22 : 1384 قياسوند(ها متفاوت بوده است  وهوايي و فرهنگي اين روش در هر اقليمي بر اساس شرايط آب

كـار   كه به قليمي اين مناطق سازگار نيست، در حالياي تغيير كرده است كه با شرايط ا گونه معماري جديد در شهرهاي كويري به

فرد اين سازه در شهر، با تركيـب معمـاري    تواند عالوه بر حفظ زيبايي معماري منحصربه ها مي هايي چون بادگير در اين خانه بردن سازه

رين اسـتفاده از منـابع تجديدناپـذير    ها آسايش و راحتي را بـا كمتـ   هاي جديد در اين سازه كار بردن فناوري قديم و مدرن و همچنين به

  فراهم كرد. 

جـا مانـده از گذشـتگان كـه     شك پيشرفت فناوري ضرورتي انكارناپذير است ولي به كار گرفتن فناوري نبايد به معماري بهبدون

طور كلي از كند و يا به اي وارد كند و آن را  دستخوش تغييرات كلي تاثير آن بر محيط خانه و زندگي افراد براي همه آشكار است، لطمه

  .ها بيشتر شود هايي مانند بادگير كمك نموده و تا كارايي آن تواند به سازه ياد برده شود، بلكه تكنولوژي مي

  

        ::::بادگيرهابادگيرهابادگيرهابادگيرهاعلت تخريب علت تخريب علت تخريب علت تخريب  - - - - 3333
ند اتا جايي پيش رفت كه امروز حتي نمادهاي شهرها نيز دستخوش اين نوع از زندگي شده هازندگي ماشيني در روزمرگي انسان

شهر تاريخي يزد به شهر بادگيرها معروف اسـت و بـه تحقيـق، نسـبت بـه سـاير       . هاي يزد ديگر اثري از بادگير نيستو بر فراز بام خانه

امـا سـاخت    ،انـد گرچه بادگيرها به دست استاد بناهاي قـديمي سـاخته شـده   . شهرهاي مركزي ايران داراي بيشترين تعداد بادگير است

مهندسي است و مساحت زيربناي خانه، مساحت حياط، اندازه حوض درون حياط، عمق قنات و زير زمـين خانـه،    بادگيرهاي يزد كامال

پشت يا رو به آفتاب بودن ساختمان و موقعيت جغرافيايي ساختمان در اندازه، ارتفاع و پهني بادگير ساخته شده اهميت داشـته و هـيچ   

اي هاي مهندسي و مفيد كه زماني پناهگاه ظهرهاي گـرم تابسـتان و بهانـه   . اين سازهشد بادگيري بدون توجه به اين عوامل ساخته نمي

داليل مختلفي در حال تخريب هستند و حتي در بافت تاريخي يزد هاي سنتي يزد بود، اين روزها بهبراي دور هم جمع شدن اهالي خانه

  .شوندبادگيرها هر روز به تلي از خاك تبديل مي



 

هاي داراي بادگير هم اكنون يكي از اصلي ترين عوامل تخريب بادگيرهاي شهر يزد است. رطوبـت  حبان خانهرطوبت و تمايل صا

خـود، بـه   هـاي  كند و صاحبان اين بنا براي در امان ماندن خانهبا وارد كردن آسيب به ديواره بادگيرها، اين سازه را به تدريج سست مي

بافت تاريخي كه در جوار يك بادگير باشد، موجب سستي پايه  هاياين، تخريب هر يك از خانه عالوه بر. پردازنديكباره به تخريب آن مي

دليل نوع خـاص معمـاري از   قديمي و بعضا تاريخي يزد به هايشود. در خانهآن خواهد شد و در نهايت به تخريب بادگير نيز منتهي مي

  م كـه در هنگـا  شـود  روي پشت بام براي جمع كـردن آب بـاران اسـتفاده مـي     شود و به همين دليل از نوعي تغار برناودان استفاده نمي

رطوبت موجود در جداره بااليي سازه بادگير اگر  شود.هاي شديد، پر و سر ريز شدن اين تغار موجب ايجاد آسيب به ديوار بادگير ميباران

        .بند بادگير نيز موجب ريزش بادگير خواهد شديب ديواره پشتدر نهايت به پي برسد، كل بادگير را فرو خواهد ريخت، عالوه بر اين تخر

        ::::بادگيرهاي مدرنبادگيرهاي مدرنبادگيرهاي مدرنبادگيرهاي مدرنهاي هاي هاي هاي ويژگيويژگيويژگيويژگي - - - - 4444
عنوان ابزار قابل اعتماد و مؤثر در استفاده از انـرژي بـاد معرفـي    در دنياي صنعتي سازي ساختمان محصوالتي به نام بادگير به 

هـاي سـنتي، بـا در نظرگـرفتن     از تجربه و ساختار بادگيرها و بادخـان برداري اند. درطراحي اين محصوالت تالش شده در كنار بهرهشده

امـروزي اسـتفاده    مدرن و رو بـه توسـعة    تمهيداتي معايب استفاده از شكل سنتي آن برطرف و از ايدة اصلي براي استفاده در معماري 

  .شود

        ::::كاركردكاركردكاركردكاركردنحوه نحوه نحوه نحوه         ----1111- - - - 4444

جايي هواي سرد و گرم، عمودي، بر مبناي اثرات طبيعي باد و جابه هيچ بخش متحرك و با استفاده از منافذبادگيرهاي مدرن بي

وسـيلة  بـه  سنتي ساده در بادگيرهاي قوانين بر مبناي سامانه اين نحوة عملكرد كند. كهنه را خارج مي هواي هواي تازه را به اتاق وارد و

شود و حركت بـين هـواي سـرد و گـرم را     مكش مي حركت هواي گرم و سبك به طرف باالست كه باعث افت فشار در اتاق و در نتيجه

  .سازدممكن مي

        ::::امنيتامنيتامنيتامنيت        ----2222- - - - 4444

اي بسـيار مهـم اسـت. ايـن     بازشـوها مسـئله   ماندن گشوده دليلبه  امنيت هاي تجاري، ادارات و ... به خطر افتادندر ساختمان 

  .هايي از فوالد ضدزنگ در درون بادگير رفع شده استمشكل با تعبية دريچه

        ::::ه در طبقاته در طبقاته در طبقاته در طبقاتددددستفاستفاستفاستفااااا        ----2222- - - - 4444

 سـامانه كننـد.  طبقه كمـك مـي   در چندين تهوية فضاها مرتفع بههاي طراحي شده اند كه درساختمان بادگيرهاي مدرن چنان 

و  كنندههدايت هاياز تيغه با استفاده كار اين است. طبقه سه درخدمت طور همزماننصب شده در دانشكدة آنس در نيوجرسي آمريكا به

به يك ميزان از جريان هـوا بهـره     فضاها در طبقات مختلف و با فواصل متفاوت در نتيجه شده و ميسر داخلي گاري تقسيمپرهاي تيغه

  .اندبرده

  

        ::::انتقال صداانتقال صداانتقال صداانتقال صدا        ----3333- - - - 4444

بـه حـداقل رسـاند. در     ها توان آن را با بستن در و پنجرهمي مطبوع با تهويةهايي است كه در ساختمان مشكلي آلودگي صوتي 

درمقايسـه بـا    آكوسـتيك ارسـال شـد كـه     آزمـايش  آزمايش به مركـز  مدرن براي  بادگيرهاي سامانه  2005  و دسامبر  2002 ژانوية 



 

به بدنة   متري آكوستيكميلي 15باز بود. با افزودن پوشش  واحد كمتر از پنجرة 26بادگير مدرن  سامانه صداي اندارد جهاني، انتقالتاس

  .تر شد واحد افزايش يافت و به عدد مطلوب نزديك 10ر حدود داخلي دستگاه، اين ميانگين د

  

        ::::سوزيسوزيسوزيسوزياستفاده در فصول مختلف و آتشاستفاده در فصول مختلف و آتشاستفاده در فصول مختلف و آتشاستفاده در فصول مختلف و آتش        ----4444- - - - 4444

اي مجهز است كه با صرف انـرژي بسـيار پـايين    استفاده در فصول مختلف اين سامانه به دمپرهاي ويژه ريزيرنامهب امكان براي 

ل بادگيرها چهار حالت بهار، تابستان، پائيز و زمستان وجـود دارد كـه بـا انتخـاب     كنتر پنل روي .كنندورودي را كنترل مي ميزان هواي

هـا  وآالينده خروجي هوا  ميزان ورودي و درهوا، اكسيد موجودكربن دي ميزان كنترل دستگاه وسنج هريك از اين حاالت و به كمك دما

هوشمند در تابسـتان   آن تغيير ايجاد كرد. اين ميزان توسط سامانه هوشمند در توان جداي از سامانهوحتي مياند كنترل قابل به آساني

  .صرفاً براي تهويه متغير است درصد 5تا  3د و در زمستانصدر 100

اعـالم حريـق    كنند و به واسطة ارتباط هوشمند با سامانهمي عمل نيز سوزيهوادهي، در زمان وقوع آتش كنترل ميزان دمپرهاي

صورت تونل آتـش و سـرايت   كردن بادگير بهمانع عمل تش و همچنينآمسدود و از طرفي مانع هوارساني به در زمان حريق   ساختمان،

  باشد.آن به ديگر طبقات مي

  

        ::::شكل و طراحيشكل و طراحيشكل و طراحيشكل و طراحي        ----5555----4444

  

سـازندگان   دهـد، تمهيـدات  قرار مـي   تأثير اي طراحي ساختمان را تحتطورگستردهاز اين بادگيرها به با توجه به اينكه استفاده

بيشتر شدن  هاي شكلي تغيير كرده گرچه اين كار به معنايبا كاربري و ويژگي همخوان با نظر مشتريان و مطابق ساخت بادگيرها ايبر

 امتيـاز  كارگيري بادگيرهاي مدرن بهاست.  تر كردهتر و گستردهبراي سازندگان بوده، استفاده از بادگيرها را آسان دشواري كار  و  هزينه

 نوررسـان و توان را مي سامانه است. اين تهويه براي درسقف شده هاي ايجادهبه واسطة روزن د و ان استفاده از نور طبيعي،ديگري هم دار

        ).http://www.fine-arts.ir/thread7889.html  (برگرفته از وبگاه نورگير مدرن ناميد يا

        ::::قراردادن كولر درداخل كانال بادگيرقراردادن كولر درداخل كانال بادگيرقراردادن كولر درداخل كانال بادگيرقراردادن كولر درداخل كانال بادگير - - - - 5555
اخل محيط در سه حالت دماي د خواهيم در اين بخش مي

مقايسه قرار دهيم. در هر سه  زير و در طبقات مختلف  مورد 

بنا، دماي محيط، جهت  هاي مساحت بنا، ارتفاع طرح پراسنج

  باد و رطوبت يكسان هستند. تندي

كردن وايجاد هواي خنك از كولر براي  1در شكل  -الف     

هاي بالكن شده و كولرها در  مطبوع در داخل ساختمان استفاده

مسقف در سايه و در مجاورت با   هواي بيرون قرار دارند.

  

   



 

  

  

  

  

  

  

  

  

        كولر داخل بالكن درآپارتمانكولر داخل بالكن درآپارتمانكولر داخل بالكن درآپارتمانكولر داخل بالكن درآپارتمان) ) ) ) 1111شكل (شكل (شكل (شكل (

        

فقط از جريان هواي بادگير براي خنك كردن وايجادهواي مطبوع در داخل ساختمان استفاده شده و هيچ كـولري   2در شكل -ب

  است. مورد استفاده قرار نگرفته

                            

  

 
 
 
 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

        ساختمان بدون كولرو فقط داراي بادگيردرآپارتمانساختمان بدون كولرو فقط داراي بادگيردرآپارتمانساختمان بدون كولرو فقط داراي بادگيردرآپارتمانساختمان بدون كولرو فقط داراي بادگيردرآپارتمان) ) ) ) 2222شكل (شكل (شكل (شكل (

  ها داخل كانال بادگير قرار دارند.كولر  3در شكل  -ج

        

        

 
 
        

  

        

        

  

        

 ها داخل كانال بادگيردرآپارتمانها داخل كانال بادگيردرآپارتمانها داخل كانال بادگيردرآپارتمانها داخل كانال بادگيردرآپارتمانكولركولركولركولر) ) ) ) 3333شكل (شكل (شكل (شكل (

تـر و هـواي محـيط داخـل     گرفت در حالت ج دمـاي هـوا پـايين    توان نتيجهشود اين است كه آيا ميسوألي كه اكنون مطرح مي

  تر و همچنين كارايي كولرها افزايش يافته است؟ ساختمان مطبوع

كلوين براي تمـام   300صورت تندي صفر و دماي اوليه بهشرايط براي پاسخ به اين سوأل از نرم افزار گمبيت و فلوئنت استفاده و 

وعمود بر سـطح مقطـع ورودي    متربرثانيه 5باد با سرعت باشد. به صورت مثلثي غير ساختاريافته  مي شده و شبكهمحيط درنظر گرفته

  باشد.بادگير مي

   .است معادالت استفاده شده شامل معادله ناوير استوكس 

هاي شد كه دراكثر جريانبااست. اين معادله يك معادله پايه مياپسيلون استاندارد استفاده شده –سازي از معادله كي در اين شبيه

 -باشـد بايـد از معادلـه كـي     ها اهميت بيشتري داشتههتاود. در صورتي كه شدت دهداخلي و خارجي در ابعاد بزرگ جواب مناسبي مي

    هـا جـواب مناسـبي   باشد كـه تقريبـا در اكثـر جريـان    مي RANSهاي  اپسيلون استاندارد از مدل -اپسيلون استاندارد استفاده كرد. كي

توان به مدل اسپاالرت آلماراس، كي امگا، رينولدز استرس نام برد. تجربه ثابت كرده گرچه امكان مي RANSهاي ديگر دهد. از مدلمي

باشد. ولي در صورت انتخاب تصادفي مـدل  باشد اما اين افزايش دقت محدود ميتري داشته جواب مناسب RANSدارد مدل ديگري از 

اي  تـاوه سازي مدل احتـراق  % خطا در شبيه600شود (استفاده از مدل اسپاالت آلماراس  د درصد خطا ايجاد مياغتشاش گاهأ تا چند ص

بـه سـمت      zهـا  باشد. دليل اينكه در بعضي از حالتدر راستاي ارتفاع ساختمان ميz سازي ، محورحالت  شبيهكند). هر سهايجاد مي

جهت به سمت پايين در نظر گرفته شده است و به علت استفاده از كولر جريان در سه طبقه  پربندپايين مي باشد صرفا در هنگام رسم 

  .باشد يكسان مي



 

به سمت پايين مـي باشـد      zباشد. دليل اينكه در حالت اول در راستاي ارتفاع ساختمان ميz سازي ، محورحالت  شبيه هر سه

    گرفته شده است و به علـت اسـتفاده از كـولر جريـان در سـه طبقـه يكسـان         صرفا در هنگام رسم كانتور جهت به سمت پايين در نظر

  سازي شده و بررسي اين موانع نيز انجام گيرد.هاي اطراف مدلاثر ارتفاع بادگير بايد در شرايطي سنجيده شود كه ساختمان باشد.مي

            ::::زيزيزيزيسانتايج شبيهنتايج شبيهنتايج شبيهنتايج شبيه - - - - 6666
طـور كـه در   دهد. همـان طرح شده است را نشان مي 1ان كه در شكل سازي دماي ديواره بيروني يك آپارتمنتيجه شبيه 4شكل 

هاي دور از كولر كلوين و در قسمت 304شود دماي ديواره بيروني در نزديك كولر در هر سه طبقه بسيار باال در حدود ديده مي 4شكل 

   اخـل در ارتبـاط اسـت بسـيار كمتـر از      هـا چـون بـا محـيط د    باشد. دما در در قسمت پنجرهكلوين مي 302دما كمي كمتر ودر حدود 

هـاي ديگـر ديـواره    باشد، البته در طبقه اول دما در محدوده پنجره باالتر و به دماي قسـمت كلوين مي 292هاي ديگر  در حدود قسمت

  تر است(كولر در سمت راست ساختمان قرار دارد ).بيروني نزديك

   

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

دماي ديواره دماي ديواره دماي ديواره دماي ديواره ) ) ) ) 4444شكل (شكل (شكل (شكل (

        تمان برحسب كلوينتمان برحسب كلوينتمان برحسب كلوينتمان برحسب كلوينبيروني آپاربيروني آپاربيروني آپاربيروني آپار

        

  دهد.طرح شده است را نشان مي 1سازي دماي ديواره داخلي يك آپارتمان كه در شكل نتيجه شبيه 5- 4شكل 



 

  

  

  

  

  

  

  

        دماي ديواره داخلي آپارتمان برحسب درجه كلويندماي ديواره داخلي آپارتمان برحسب درجه كلويندماي ديواره داخلي آپارتمان برحسب درجه كلويندماي ديواره داخلي آپارتمان برحسب درجه كلوين) ) ) ) 5555شكل (شكل (شكل (شكل (

هـاي  كلـوين و در قسـمت   297دود دهد. دماي ديواره در نزديكي كولر باالتر حدماي ديواره داخلي آپارتمان را نشان مي 5شكل 

كلــوين و در  294تــر حـدود  پـايين  دور از كــولر دمــا  

محل پنجره طبقـه   292دوم وسوم باز هم كمترحـدود  

دماي پنجـره طبقـه اول بـه دمـاي      باشـد و  كلوين مـي 

تــر اســت و ديــواره داخلــي نزديــك هـاي ديگـر   قسمت

-ديـده مـي   5-4در شكل  4شكل  ــابه   ــويي مشـ الگـ

قابل توجه ميانگين دما است كه در  شــود، امــا تفــاوت 

-تر از ديواره بيروني ميبسيار پايين ــي   ــواره داخلـ ديـ

  باشد.                                                            

جاي كولر از بادگير استفاده شده به  6در شـــكل        

) و دمـاي   2طرح فرضـي درشـكل    است ( مربـوط بـه   

  دهد. مي ديواره بيروني را نشان

  

  

  

  



 

 
  

  

        دماي ديواره بيروني آپارتمان با وجود بادگير برحسب درجه كلويندماي ديواره بيروني آپارتمان با وجود بادگير برحسب درجه كلويندماي ديواره بيروني آپارتمان با وجود بادگير برحسب درجه كلويندماي ديواره بيروني آپارتمان با وجود بادگير برحسب درجه كلوين) ) ) ) 6666شكل (شكل (شكل (شكل (

        

تـر از دمـاي   تفاوت دارد. با وجود بادگير دماي ديواره بيروني در قسمت نزديك به بـادگير پـايين   4با الگوي شكل  6الگوي شكل 

است در صورتي كه در شكل  هاي دور از آن قسمت

هاي ديواره بيروني در قسمت اي ديــديم كــه دمــ 4

هـاي دور از  از دماي قسـمت  نزديك به كولر بـاالتر  

هــا الگوهــا مشــابه   پنجــره آن است، اما در محل 

  هستند.

سازي دمـاي ديـواره داخلـي     -نتيجه شبيه 7شكل 

طـرح شـده اسـت را     2شكل  يك آپارتمـان كـه در   

   .دهدنشان مي

  

  

        

        

 
 
        

 
        

        مان با وجود بادگير برحسب درجه كلوينمان با وجود بادگير برحسب درجه كلوينمان با وجود بادگير برحسب درجه كلوينمان با وجود بادگير برحسب درجه كلويندماي ديواره داخلي آپارتدماي ديواره داخلي آپارتدماي ديواره داخلي آپارتدماي ديواره داخلي آپارت) ) ) ) 7777شكل (شكل (شكل (شكل (

باشـد،  هـاي دور از آن مـي  دهد كه در آن دماي ديواره داخلي در نزديك بادگير بسيار كمتر از ديوارهالگويي را نشان مي  7شكل         

يكسان نيست بطـوري   هاي مختلفشود. همچنين دماي ديواره داخلي ددر طبقهديده مي 5اين الگو بر خالف الگويي است كه در شكل 

هـاي دور از بـادگير   هاي اول و دوم بوده ودر قسمتبينيم در طبقه سوم در نزديك بادگير دماي ديواره كمتر از طبقهمي 7كه در شكل 

عـث  شويم كه وجـود بـادگير با  متوجه مي 5و  7هاي باشد. با مقايسه شكلدماي ديواره در طبقه سوم بسيار باالتر از طبقه اول ودوم مي



 

ها شده كه در شرايط يكسان مساحت بيشتري از ديواره داخلي داراي دماي كم وفقط مساحت كمي از ديواره داخلي در دورترين قسمت

  از بادگير داراي دماي زياد باشد كه اين موضوع تاثير زيادي در خنك نگاه داشتن هواي داخل ساختمان دارد. 

ميـدان    9بـاد، شـكل   ميدان تنـدي   8شـــــكل  

ميـــدان فشـــار، در ســـه راســـتاي  ــا ــكل دمـ  10، شـ

، در فضاي داخل ساختمان هنگـام    zو yو xمحورهاي 

) 1مربوط به طرح فرضي در   شكل  (  اســتفاده از كــولر

  دهد. را نشان مي

        

        

  

  

  

  

 

  

باد برحسب متر باد برحسب متر باد برحسب متر باد برحسب متر ميدان تنديميدان تنديميدان تنديميدان تندي ) ) ) ) 8888شكل (شكل (شكل (شكل (

هنگام استفاده هنگام استفاده هنگام استفاده هنگام استفاده  بر ثانيه بر ثانيه بر ثانيه بر ثانيه 

        ازكولردرآپارتمانازكولردرآپارتمانازكولردرآپارتمانازكولردرآپارتمان

ــاد در صــفحهشــومــي ــكل           xzد ب ــاهده  8در ش مش

ــي ــه م ــانطور ك ــيم در هم دان جتــي بــوده و بصــورت جريــان

مقدار را دارد. ايـن ناحيـه بـا     باد بيشـترين  ناحيه جت تندي

ــولر   ــه ك ــه در دهان متربرثاني  08/5بيشترين تندي، حـدود  

xy     تندي بـاد در حـد صـفر شـود. در صـفحه   مشاهده مـي 

بوده و الگوي يكنواختي بـراي    دارد. باد وجودميدان تندي

  



 

  

  

 
 
 
 
 
 
        

 
        

 
 
 

        درآپارتماندرآپارتماندرآپارتماندرآپارتمانان دما برحسب كلوين هنگام استفاده ازكولران دما برحسب كلوين هنگام استفاده ازكولران دما برحسب كلوين هنگام استفاده ازكولران دما برحسب كلوين هنگام استفاده ازكولرميدميدميدميد) ) ) ) 9999شكل (شكل (شكل (شكل (

 
تنــدي بــراي ميــدان دمــا هــم  ــكل ــدان  9درش ــد مي مانن

ــي  ــده م ــوم دي ــا در س ــود ام ش طبقـه    xyيكنواختي در صفحه 

ــه  ــا درناحي ــته و دم ــاي نداش ه يكنواختي دما وجـود   xz صفحه

ــوم ــدود  س ــوين،  292ح در كل مختلف مثل دهانه كـولر طبقـه   

باشـد.  هاي ديگر دارا مـي ناحيه ــه    ــبت ب ــدار را نس ــرين مق كمت

داخــل ســاختمان بســيار مــوثر  كولر در پايين آوردن دما فضاي 

گونه يكنـواختي در  بوده اما هيچ  شود.ميدان دما ديده نمي
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باشند. اگر شـكل  هاي سمت چپ بيشترين مقادير را دارا ميهاي سمت راست  كمترين  و در قسمتفشار در قسمت 10درشكل 

هاي سمت چپ كمترين مقادير هاي سمت راست بيشترين و در قسمتشود كه تندي در قسمتمقايسه كنيم ديده مي 8را با شكل  10

توان براساس اصل برنولي توجيه نمود. براسـاس اصـل برنـولي بـراي هـر شـاره مقـادير وفشـار عكـس          باشند، اين اتفاق را ميرا دارا مي

يكديگرند، يعني در جايي كه فشار كمترين مقدار را دارد تندي بيشترين مقدار خواهد داشت و در جايي كه فشار بيشترين مقدار را دارد 

        تندي كمترين مقدار خواهد داشت.

شـود  نتيجه حاصـل مـي   اين  10و  9و  8با تحليل سه شكل 

هـا   كه استفاده از كولر در آپارتمـان  1صورت طـرح شـكل   به

دهد، اما هواي مطبوعي  -با اينكه مقدار دما را كـاهش مـي  

هاي دما، فشـار و  ميدان علــت عــدم يكنــواختي در   را بــه

        كند.  باد ايجاد نميويژه تنديبه

دمــا،  ميــدان 12شــكل  بــاد، ميــدان تنــدي 11شــكل       

ــكل  yو xراستاي محورهاي  ــه   13ش ــار، در س ــدان فش مي

هنگام استفاده از بادگير  ــاختمان   zو ــل س ــاي داخ ، در فض

 2( مربوط به طرح فرضي درشـكل          دهد. ) را نشان مي

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        درآپارتماندرآپارتماندرآپارتماندرآپارتمانباد برحسب متر برثانيه هنگام استفاده ازبادگيرباد برحسب متر برثانيه هنگام استفاده ازبادگيرباد برحسب متر برثانيه هنگام استفاده ازبادگيرباد برحسب متر برثانيه هنگام استفاده ازبادگيرميدان تنديميدان تنديميدان تنديميدان تندي) ) ) ) 11111111شكل (شكل (شكل (شكل (

        



 

متربرثانيـه   98/1فقط در حدود  xzهاي نزديك به بادگير در صفحه باد در ناحيهشويم مقدار تنديه ميمتوج 11با بررسي شكل 

  xyتـر اسـت  و در صـفحه    هاي دور از بادگير تقريبا صفر است يعني اختالف ناچيز، البته اين اختالف در طبقه اول محسوسو در ناحيه

ديـديم كـه هنگـام اسـتفاده از كـولر وزش بـاد در داخـل         8ود ندارد. اما در شـكل  تندي صفر است، يعني عمال در فضاي داخل باد وج

        صورت جريان جتي بود.ساختمان به

        

    

    

    

 

 

    

    

    

    

    

    

ميدان دما برحسب ميدان دما برحسب ميدان دما برحسب ميدان دما برحسب ) ) ) ) 12121212شكل (شكل (شكل (شكل (

        درآپارتماندرآپارتماندرآپارتماندرآپارتمانكلوين هنگام استفاده ازبادگيركلوين هنگام استفاده ازبادگيركلوين هنگام استفاده ازبادگيركلوين هنگام استفاده ازبادگير

 292بودن دمـا در حـد   يكنواخت پايين  كنيم، عالوه بر الگويالگوي كامال يكنواختي را در هر سه راستا مشاهده مي 12درشكل 

چنين الگوي يكنـواختي در   9كنيم، البته در نزديك ديواره دما كمي بيشتر از اين مقدار است . در شكل درجه كلوين را نيز مشاهده مي

ز دهانـه كـولر در   هاي نزديك به دهانه كولر طبقه سوم و نقـاط دور ا مشاهده نشد، و در ضمن اين مقدار دما فقط در قسمت xzصفحه 

رسد ميانگين دمـا  نظر ميباشد بنابر اين بهدرجه كلوين مي 292شود و در بقيه نقاط مقدار دما بيشتر از هاي ا ول و دوم ديده ميطبقه

  باشد. 9تر از ميانگين دما در شكلپايين 12در شكل 



 

  

  

        

  

  

  

  

  

        آپارتمانآپارتمانآپارتمانآپارتماندردردردرميدان فشار برحسب پاسكال هنگام استفاده از بادگيرميدان فشار برحسب پاسكال هنگام استفاده از بادگيرميدان فشار برحسب پاسكال هنگام استفاده از بادگيرميدان فشار برحسب پاسكال هنگام استفاده از بادگير) ) ) ) 11113333شكل (شكل (شكل (شكل (

دهد. اين اخـتالف  فشـار باعـث    طبقه سوم نشان مي xy و xzفشار زيادي را در دهانه بادگير وفشار كمي را در صفحه  13شكل 

هـاي اول و دوم  دهد. فشار طبقـه بوجود آمدن جريان هوا بين دهانه بادگير وپنجره شده و اساس كارعملكرد فيزيكي بادگير را نشان مي

تر هاي   پايينشود. فشاردر طبقهها ميتر است وباعث ايجاد جريان هوا در اين قسمتكم xy و xzبادگير در صفحه  ينيز نسبت دهانه

  هاي باالتر است. بيشتر از طبقه

آوردن دسـت ) براي به1جاي كولر(طرح شكل) به2دهند كه استفاده از بادگير(طرح شكلسازي نشان ميآمده از شبيهنتايج بدست

) 3(طـرح شـكل   تـوان از مجموعـه سـامانه بـادگير وكـولر     تر است. حال اگر دماي هواي بيرون بسيار گرم شود ميمطبوع مناسب هوايي

  استفاده نمود.

  

  

 

  

  

  

  

        هواي داخلي كولر بدون بادگيرهواي داخلي كولر بدون بادگيرهواي داخلي كولر بدون بادگيرهواي داخلي كولر بدون بادگيردما برحسب كلوين برايدما برحسب كلوين برايدما برحسب كلوين برايدما برحسب كلوين براي    ميدانميدانميدانميدان) ) ) ) 14141414شكل (شكل (شكل (شكل (

        



 

شـود كـه اگـر كـولر بيـرون از      مي ديـده   14در شكل 

هواي گرم بيرون در ارتباط اسـت   لر بـا  بادگير باشد چون كو

نسبتا زياد بوده واين موضوع باعث  ميانگين دماي داخل كولر 

طـور از كـارايي كـولر در    و همين تبخير آب داخل آن شده 

ــل   كاهد.ساختمان مي ــايين آوردن داخــ پــ

  

  

  

  

  

  

        دما برحسب كلوين براي هواي داخلي كولر با بادگيردما برحسب كلوين براي هواي داخلي كولر با بادگيردما برحسب كلوين براي هواي داخلي كولر با بادگيردما برحسب كلوين براي هواي داخلي كولر با بادگير    ميدانميدانميدانميدان) ) ) ) 15151515شكل (شكل (شكل (شكل (

        

شود دماي درون كولر بسيار پايين است. اين كاهش طور كه در شكل ديده ميلرها درون بادگير قرارداشته وهمانكو 15در شكل  

  شود.دما باعث جلوگيري از تبخير آب و افزايش كارايي كولر در بهبود دماي هواي داخل ساختمان مي

        ::::ها و عيوب ايدهها و عيوب ايدهها و عيوب ايدهها و عيوب ايدهمزيتمزيتمزيتمزيت - - - - 7777
آمد،  ايده استفاده از بادگير دستبه      3-5و  2-5و  1-5هاي شده در شكل هاي مطرحسازي طرحباتوجه به نتايجي كه از شبيه

تواند بسيار مناسب براي بهبـود دمـاي داخـل سـاختمان  و ايجـاد هـوايي مطبـوع        در آپارتمان وقراردادن كولرها درون كانال بادگير مي

  بردارد.  درتابستان مناطق گرم وخشك باشد. البته اين ايده محاسن ومعايبي را در

        هاي ايدههاي ايدههاي ايدههاي ايدهمزيتمزيتمزيتمزيت: : : : 1111- - - - 7777

-پاك نظيـر بـاد نزديـك   هاي توانيم به هدف استفاده از   انرژيها ميبا بكار بردن بادگير در بناهاي جديد مثل آپارتمان -

 شدن تعداد آن جلوگيري كنيم.ترشده و ضمن حفظ اين عناصر تاريخي ارزشمند از كاسته

تـوان از  جاي آن ميهاي فتوولتاييك بههاي خورشيدي وسيستمر دادن صفحهبام از كولرها و قراشدن سطح پشتبا خالي -

 هاي پاك استفاده نمود.عنوان نمونه ديگري از انرژيانرژي خورشيد به

تر است، اما براي ساخت بادگيرهـاي بلنـد   دانيم هرچه ارتفاع بادگير زيادتر باشد براي شكار باد درهر ارتفاعي مناسبمي -

تواند بخشي از ارتفاع بادگير را شامل شود و بـا قرارگـرفتن   زم است، در اين ايده ارتفاع آپارتمان، خود ميهزينه زيادي ال

 يك بادگير كوتاه برفراز آپارتمان با هزينه كمتر از مزيت يك بادگير بلند بهره گرفت.



 

 توان كارايي كولر را افزايش داد.با قرار دادن كولرها درون كانال بادگير مي -

 توان چهره زيباتري به نماي ساختمان داد.ها ميرار دادن كولرها درون كانال بادگير وحذف كولرها از داخل بالكنبا ق -

توان در كانال بادگير براي ورود هوا به داخل ساختمان در هر طبقه دو ورودي تعبيه نمود. يك ورودي براي اسـتفاده  مي -

مـواقعي كـه   دگير و يك ورودي بعنوان دهانه كولر و تهويـه مكـانيكي بـراي    از جريان هوا و تهويه طبيهي با استفاده از با

 تواند نياز ساكنان و شرايط آسايش را با تهويه طبيعي تامين كند از كولر بهره گرفت. بادگير نمي

ره گرفت ها به يك ميزان بهتوان هم از جريان هوا در همه طبقههاي هدايت كننده در زير هر كولر ميبا قراردادن صفحه -

وهم از ريختن آب سرريز هركولر بر روي كولر طبقه قبل از آن جلوگيري كرد وهمچنين آب سرريز هركولررا بـه سـمت   

تواند ضمن جلـوگيري از هـدر   اي در طبقه همكف برسانند. اين حوضچه ميهايي هدايت نمود تا آب را به حوضچهناودان

 ورطوبت الزم را در محيط تامين نمايد.كننده تبخيري را ايفا كرده رفتن آب، نقش خنك

هـاي قـراردادن كـولر در كانـال      كاهش آلودگي صوتي ناشي از صداي موتور كولرها در محيط شهري يكي ديگر از مزيت -

 بادگير است.

        هاي ايدههاي ايدههاي ايدههاي ايدهعيبعيبعيبعيب: : : : 2222- - - - 7777

س بدنه كولر را توان جنشود. براي رفع اين مشكل ميوجود رطوبت باعث آسيب رسيدن به بدنه كولر و پوسيدگي آن مي -

 مناسب با استفاده در محيط مرطوب انتخاب كرد. 

هايي كه كـولر آنهـا خـاموش    هاي كولرها وارد محيط طبقهصداي موتور كولرهاي روشن و بوهاي نامطبوع از طريق دهانه -

دن كولر بسـته  هايي استفاده كرد كه بطور خودكار با خاموش شتوان از دريچهشود. كه براي رفع اين مشكل مياست، مي

 شوند.

طرفـه بيشـتر اسـت و    براي استفاده از جهت مناسب باد بايد از بادگير چهار جهتي بهره گرفت. امـا كـارايي بـادگير يـك     -

تـوان در دهانـه ورودي    همچنين در بادگير چهارجهتي امكان ورود گرد وغبار وجود دارد. براي حل اين مشـكل نيـز مـي   

كه با استفاده از يك بادسنج بصورت خودكار فقط دريچه رو به بـاد مطلـوب بـاز و بقيـه     هايي تعبيه  نمود بادگير دريچه

  هـا از صـفحات خورشـيدي و    شـدن دريچـه  توان انرژي برق مـورد نيـاز بـراي بـاز و بسـته     ها بسته شوند. حتي ميدريچه

 هاي فتوولتاييك  تامين نمود.سيستم

        ::::گيريگيريگيريگيرينتيجهنتيجهنتيجهنتيجه - - - - 8888
سبز، امكان بررسي و استفادة عملي مطلـوب و متنـوع از    هايمعماري پايدار و طراحي ساختماندليل توجه بيشتر به  به امروزه  

ـ   قواعد اين بادگيرها معماري سنتي و اصلي طراحي الگوي  آمده از آنجا كهد پديي امروزهاي در ساختمان بادگيرها  معمـاري  رحـاكم ب

 همواره با اين ساختار همراه بـوده و بخشـي   ازآنها بخشي كهآورد د ميامروزي مشكالتي پدي هايآنها در ساختمان اجراي است، گذشته

  .امروزي است يهم زاييدة زندگ ازآن

-عنوان ابزار قابل اعتماد و مؤثر در استفاده از انرژي باد معرفي شدهدر دنياي صنعتي سازي ساختمان محصوالتي به نام بادگير به

هـاي سـنتي، بـا در نظرگـرفتن     بـرداري از تجربـه و سـاختار بادگيرهـا و بادخـان     ر بهرهاند. درطراحي اين محصوالت تالش شده در كنا

امـروزي اسـتفاده    مدرن و رو بـه توسـعة    تمهيداتي معايب استفاده از شكل سنتي آن برطرف و از ايدة اصلي براي استفاده در معماري 

 .شود



 

توانـد سـبب بهبـود كيفيـت هـواي داخـل       در آپارتمـان مـي   دهد كه تركيب سامانه كولر و بـادگير  نتايج پژوهش حاضر نشان مي

شود و از سـوي ديگـر،    سو، سبب افت دماي هواي داخل ساختمان در روزهاي گرم تابستان مي شود. استفاده از بادگير، از يكساختمان 

توانـد  د. اين سـامانه تركيبـي مـي   شون مي  تر هاي دما و تندي باد نسبت به حالت بدون بادگير يكنواخت در فضاي داخل آپارتمان ميدان

هاي تجديدناپذير براي ساكنين فراهم نمايد. چون در اين سـامانه تركيبـي    امكان استفاده از هواي خنك و مطبوع را بدون نياز به انرژي

ايش بيشـتر سـاكنين   كولر در كانال بادگير تعبيه شده است كارايي كولر به ميزان قابل توجهي افزايش يافته و شرايط را براي تامين آس

  سازد.  آپارتمان فراهم مي

        منابع:منابع:منابع:منابع:

سـاخته جهـت تهويـه طبيعـي سـاختمان و      هاي پـيش سازي عملكرد بادگير، بررسي تجربي و شبيه1386سعيدي رضواني، عليرضا،  )1

  كاهش مصرف انرژي، دانشگاه فردوسي مشهد.

 راه و ساختمان.هاي نو، نشريه  ،  تعامل معماري و انرژي1384قياسوند، جواد،) 2

، انرژي خورشيدي در اقليم گرم و خشك و ارتباط آن با توسعه 1393نژاد، آناهيتا،مجيد و اميرچقماقي،فاطمه و آرياييميرركني، سيد )3

  پايدار، پانزدهمين كنفرانس آموزش فيزيك ايران .

4) http://www.fine-arts.ir/thread7889.html 

     

 

  

  

  

  

        

 
 


