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بادگیرها شاهکار معماری همساز با اقلیم گرم و خشک
Wind masterpiece of architecture compatible with the hot and dry climate
نام و نام خانوادگی:راحین بهرامی(مسئول و نویسنده)
استاد راهنما:جناب اقای دکتر لولویی (عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد محالت)
As the name suggests windward part of the body warm and dry or hot and humid areas
of buildings in Iran is that the direction of wind flow and enjoying the clean energy of
nature in balance in temperature and color temperature to the temperature in the
residential space the human being has an effective role research focuses on the hot and
dry climate of Yazd city is examined as an example. What defines identity and landscape
architecture Yazd Yazd sky vertical charm there has been rising over the roofs of the
city's respiratory tract got
Windward Ha .energy architecture Pak .shahkar
مقدمه
بادگیر همانگونه که از نام آن پیداست جزیی از کالبد ساختمان های مناطق گرم و خشک و یا گرم و مرطوب ایران به شمار می رود
که با هدایت جریان باد و بهره گیری از انرژی پاک طبیعت در تعدیل دما و رسانیدن دمای فضای سکونتی به دمای در حد آسایش
انسان نقش مؤثری داشته است تحقیق انجام شده بر اقلیم گرم و خشک تأکید دارد و شهر یزد نیز به عنوان نمونه مورد بررسی قرار
گرفته است .
آنچه هویت شهر یزد را تعریف کرده است و به معماری منظر شهر یزد جذابیت بخشیده است وجود آسمان های عمودی برخاسته از
فراز بام هاست که مجاری تنفسی شهر محسوب می شودند .طبق آمارگیری اکنون حدود  081بادگیر در منظر شهر یزد خودنمایی
می کنند لذا تنها وجود بادگیر نیست که شاخصه منظر شهر می باشد چرا که بنادر الفت و لنگه نیزعلی رغم داشتن تعداد زیاد بادگیر
در سیمای شهری جاذبه ی شهر یزد را ندارد .
کلبد واژهگان:بادگیر ها.انرژی پاک.شاهکار معماری
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تاریخچه بادگیرها :
از قدمت و تاریخچه بادگیرها اطالعات دقیق و جامعی در دست نیست ولی آنچه مسلم است با توجه به آشنایی ایرانیان باستان به
خصوصیات جریان هوا و کاربرد بادگیرها از دیر باز می توان به جرأت اختراعاتشان را به ایرانیان منسوب کرد روزنتال در پژوهش خود
درباره پیدایش و گستر ش بادگیرها بر این باور است که این سازه در ایران اختراع شده و در روزگار خالفت عباسیان ساخت آن محدود
به منطقه بین النهرین بوده است ولی با افزوده شدن اهمیت سیاسی و اقتصادی مصر در دوره حکومت فاطمیان در آن منطقه نیز
رواج یافته است. 0
پیشینه بادگیرها در معماری ایران :
کهن ترین بنایی که اثری از بادگیر در آن دیده می شود در شمال شرقی شهر بم بر باال و دامنه ی صخره ای عظیم است که قلعه ای
عظیم و مستحکم را در آن پی افکنده اند و اهالی محل آن را «ارگ » می نامند .
در واقع این بنای سترک  ،شهر قدیم بم است  .ارگ بم و شهر آن از جمله قلعه های نظامی بسیار مهم و تاریخی به شمار می رود
ارگ بم بزرگترین مجموعه ی خشت جهان می باشد
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نمایی از ارگ بم و بادگیرهای آن  ،قبل از زلزله ی سال 0882
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معرفی انواع بادگیرها :
بادگیرهای ایران به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند :


بادگیر های اردکانی



بادگیرهای کرمانی



بادگیرهای یزدی

بادگیرهای اردکانی
این بادگیرها بیشتر در منطقه ی استان یزد دیده می شود جهت دهانه ها در این نوع بادگیر رو به باد مطبوع اصفهان است و از
سمت غرب  ،شرق  ،جنوب  ،هیچ منفذی برای آن در نظر گرفته نشده است به این بادگیرها  ،بادگیرهای « یک طرفه » هم
گفته می شود  .بادگیرهای یک طرفه به ویژه در مناطقی که گرد و غبار زیادی وجود دارد عموما کم ارتفاع و کوتاه تر از سایر
بادگیرها ساخته می شود  .ساختار بادگیرهای اردکانی در مقایسه با سایر انواع بادگیرها تا اندازه ای ساده و از لحاظ اقتصادی
مقرون به صرفه است به همین دلیل نیز امکان ساخت یک بادگیر برای هر اتاق  ،در این منطقه وجود دارد  .البته باید اشاره
کنیم که این نوع بادگیر  ،در شهرهای طبس ،میبد  ،عقدا  ،که باد مطلوب جهت مشخص دارد  ،نیز دیده می شود
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نمایی از بادگیر یک طرفه اردکان
بادگیرهای کرمانی :
این نوع بادگیرها از نظر ساختار معماری  ،ساده و تقریبا کوچک اند و از آن جا که دو طرفه ساخته می شوند به آن بادگیر «
دوقلو» نیز گفته می شود این بادگیرها  ،عمدتا در مسیر بادهای شناخته شده بنا می شوند ضمن آن که کارایی آن ها نیز نسبت
به بادگیرهای اردکانی تا حدود دقیق تر و ایده آل تر است بادگیر اغلب آب انبارها به شکل بادگیر کرمانی ساخته می شود

4.

نمایی از بادگیرهای دو طرفه ی آب انبار باغ دولت آباد یزد
بادگیرهای یزدی :
بادگیر های یزدی از سایر انواع بادگیرها بزرگ تر است و معموال بصورت چهار طرفه ساخته می شود به همین دلیل نیز در
بعضی از مناطق  ،آن را بادگیر « چهار طرفه یا چهار سوء » هم می نامند .
ارتفاع این نوع بادگیرها معموال زیاد است البته ارتفاع بادگیر و نوع دهانه ها های هم سمت آن با اوضاع جوی منطقه  ،ارتباط
مستقیم دارد بادگیرهای یزدی از نظر معماری  ،مشکلی تر  ،پیچیده تر  ،و زیباتر از سایر انواع بادگیرها هستند در طی سالیان
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و گذر از مراحل تکاملی در ساخت این نوع بادگیر ها تعداد وجوه از چهار به شش و هشت افزایش یافته که نمونه ای از زیباترین
و بلندترین آن بادگیر باغ دولت آباد یزد می باشد

5

بادگیر بلند عمارت هشتی باغ دولت آباد در یزد
بررسی گونه شناسی اشکال بادگیرهای شهر یزد :
در این قسمت بر اساس مطالعات گون شناسی شکل بادگیر های شهر یزد با بررسی شیوه های مختلف استقرار بادگیر خانه ها
 ،انواع پالن ها  ،نماها  ،مقاطع و دسته بندی بر مبنای جهت دریافت باد  ،تنظیم شده که توسط خانم محمودی انجام گرفته
است طبق آمارگیری انجام شده  ،حدود  081بادگیر  ،در بناهای شهر یزد به چشم می خورد از آن جا که تنوع یکی از عوامل
بصری جذاب در معماری یزد به شمار می رود این مطالعه در پس یافتن چگونگی تأثیر گذاری بادگیرها در معماری شهر یزد و
عوامل ایجاد تنوع است بیش از  01درصد بادگیرهای شهر یزد به دلیل وزش باد غالب از سمت شمال غرب ( باد مطبوع اصفهانی
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) رو به این سمت دارند با توجه به تعداد آن ها در دورنمای شهر یزد چنین به نظر آید که شهر روبه سمت خاصی دارد با توجه
به تنوع و تفاوت ساختمان بادگیرهای این شهر  ،می توان به بررسی گونه شناسی آن ها پرداخت .
گونه شناسی اشکال بادگیر بر مبنای عوامل و بخش های مختلف کاربردی در بادگیرها انجام می گیرد و نتایج حاصل از آن می
توان شناخت دقیق تری از مقوله بادگیرها به دست دهد .
 .0گونه شناسی بادگیر ها بر مبنای جهت دریافت باد .
 .2گونه شناسی بادگیرها در پالن
 .8گونه شناسی بادگیرها در مقطع
 .4گونه شناسی بادگیرها در نما
 .5گونه شناسی بادگیرها بر مبنای استقرار آن ها در پالن خانه
گونه شناسی بادگیرها بر مبنای جهت دریافت باد :
سوزان رداف محقق برجسته انگلیسی در دسته بندی عملکرد بادگیرها آن ها را به چهار دسته یک طرفه  ،دو طرفه  ،چهار طرفه
 ،دسته بندی کرده است البته بادگیر سه طرفه نیز در امامزاده حسین طبس دیده شده است در شهر یزد با توجه به نوع و جهت
بادهای غالب شهر سه تیپ بادگیر دسده شده است

6.

بادگیر دو طرفه :
این نوع بادگیر را در یزد بادگیر کرمانی می نامند و جبهه شمالی آن ها رو به باد منفذ دارد  .از  61مورد بادگیر منازل برداشت
شده توسط نگارنده تنها  8بادگیر از این نوع مشاهده شده است لذا تنها  5درصد از بادگیرهای شهر یزد از این نمونه هستند .
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بادگیر دو طرفه
بادگیر چهارطرفه :
این نوع بادگیر تیپ غالب بادگیرهای یزد می باشد وزش باد مطلوب از هر چهار طرف عامل اصلی پدید آمدن این نوع بادگیر
است  56 .مورد از خانه بادگیر  ،خانه های قدیمی یزد از این نوع بودند که  08درصد را شامل می شود .

بادگیر چهار طرفه
بادگیر شش یا هشت طرفه :
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در این نوع بادگیرها قابلیت دریافت باد بهتر خواهد بود چرا که از هر سمتی که باد وزیدن داشته باشد به داخل راه پیدا می کند
اکثرا بر فراز آب انبارها این نوع بادگیر دیده می شود و تنها موردی که در بناهای سکونتی یزد مشاهده شده است باغ دولت آباد
می باشد .

بادگیر هشت طرفه عمارت دولت آباد
گونه شناسی بادگیرها در پالن :
فرم پالن بادگیرها نقش مهمی در شکل گیری بادگیرها و نمود آن ها در سیمای شهری دارد تنوع پالن بادگیرها در شهر یزد
در خاورمیانه بی نظیر است که نشان از نبوغ و خالقیت معماران یزدی دارد بطور کلی در ایران بادگیر با پالن دایره شش ضلعی
 ،هشت ضلعی  ،مربع  ،مستطیل دیده شده است و با فرم مثلث بادگیر در هیچ کجای خاورمیانه شناخته شده نیست  .بادگیر با
پالن دایره ای شکل نوع بسیار نادر آن در ایران است در شهر یزد بادگیر با پالن دایره ای وجود ندارد تنها یک نمونه در اطراف
یزد دیده شده است .
به جز فرم کلی پالن بادگیرها  ،بادگیرها در فرم تیغه های داخلی نیز متفاوتند  .تیغه ها عناصری متشکل از خشت و آجر می
باشند که کانال بادگیر را به چند کانال کوچکتر تقسیم می کنند این تیغه ها را می توان به  2دسته تقسیم بندی کرد تیغه های
اصلی و تیغه های فرعی  ،تیغه های اصلی از ارتفاع  0/5- 2/21متری کف طبقه همکف شروع شده و تا سقف بادگیر ادامه می
یابند و کانال بادگیر را به کانال های کوچکتر تقسیم می کنند تیغه های اصلی بیشتر نقش کارکردی داشته  .عملکرد بادگیر
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تأثیر گذارند اما تیغه های فرعی در د هانه ورودی بادگیر قرار می گیرند و نقش کارکردی جزیی بر آن ها مرتبط است و مانند
پره های دریچه های کولر امروزی ما مانند این تیغه ها بیشتر نقش زیبایی شناختی دارند .
تیغه های اصلی در نمای بیرونی خود را نشان نمی دهند اما تیغه های فرعی در سیما و منظر شهری تأثیر گذارند  .با توجه به
فرم هندسی پالنی و نحوه قرارگیری تیغه ها می توان بادگیر را به دسته های زیر تقسیم بندی کرد .

بادگیر با پالن مربع شکل :
با پالن مربع تیغه های اصلی به سه گونه طراحی شده اند که عبارتند از تیغه ضربدری  ،تیغه  Hشکل و تیغه  +شکل می باشد
.

چهار تیپ بادگیر با پالن مربع
بادگیر با پالن هشت یا شش ضلعی :
تیغه های اصلی در این تیپ پالن قطری می باشد و لذا تنوع تیپ را در این نوع مشاهده نمی کنیم این نوع بادگیر بیشتر بر
فراز آب انبارها دیده می شوند و بلندترین بادگیر یزد بادگیر هشت ضلعی باغ دولت آباد می باشد .

پالن بادگیرهای  6و  8ضلعی
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بادگیر با پالن مستطیل:
این تیتپ رایج ترین تیپ بادگیر می باشد و از میان  61بادگیر مورد بررسی  58بادگیر با پالن مستطیل شکل ساخته شده بودند
تنوع تیغه های اصلی تشکیل دهنده بادگیر نیز پالن با فرم مستطیل تیپ های متفاوتی را بوجود آورده است .
با تیغه ضربدری :
این تیپ به تعداد بسیار کم و شاید انگشت شمار در یزد وجود دارد تناسبات پالن در این نوع  0به  05می باشد .

انواع بادگیرها با تیغه ضربدری
با تیغه عمود بر هم  +شکل
این تیپ رایج ترین گونه بادگیر در یزد می باشد و با تناسبات متفاوت و متنوعی دیده شده اند

انوع بادگیرها با تیغه های +شکل

با تیغه های عمود بر هم  Hشکل :
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انواع بادگیرها با تیغه های  Hشکل
گونه شناسی مقطع بادگیرها :
بادگیرهای ساختمان های مسکونی را می توان با توجه به نوع سرویس دهی آن ها دسته بندی کرد سرمایش تبخیری که وجه
کارکردی مهمی در بادگیر ها محسوب می شود و در یزد به یکی از دو شیوه ( استفاده از کوزه های آب و یا قرار دادن حوضچه
آب در اتاق متصل به بادگیر ) انجام می گیرد در بادگیرهایی که حوضچه آب برای سرمایش تبخیری پیش بینی شده در باالی
حوضچه روزنه هایی به قطر  0تا  0/5متر و ارتفاع حدود  0/5متر در نظر گرفته شده است که گاه در منظر شهر دیده می شوند
در مجموع  ،با توجه با تفاوت های مقطع می توان بادگیرها را به چهار دسته زیر تقسیم کرد .
.0بادگیرهای ساده بدون سقف گنبدی ( کاله فرنگی ) و بدون سرویس دهی به زیرزمین
 .2بادگیرهای ساده که به زیرزمین نیز می رسند .
 . 8بادگیرهای با سقف گنبدی ( کاله فرنگی ) که به دو طبقه ی ( هم کف و زیر زمین ) هوای تازه می رسانند
 .4بادگیرهای با سقف گنبدی ( کاله فرنگی ) که تا هم کف پایین می آیند

7

گونه شناسی در نماء :
چگونگی شکل گیری و طراحی نمای بادگیرها تأثیر به سزایی در هویت و ظاهر شهر دارد با توجه به اینکه شکل بیش از 01
درصد بادگیرها مستطیل است دو نما برای آن ها وجود دارد که نمای اصلی  ،عموما رو به شمال غرب است و در تحلیل های
مربوط به این بخش نمای طولی و اصلی بادگیر بیشتر مورد نظر قرار می گیرد .
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گونه شناسی بادگیرها بر مبنای استقرار آن ها در پالن خانه :
نحوه قرار گرفت بادگیرها در ساختمان یزد با هم متفاوت است و به همین دلیل نیز به عنوان نقطه اوج خط بام هم خانه شکل
و تأثیر گذاری آن در هر بنا  ،ویژگی های خاص خود را دارد این تنوع  ،در مجموع  ،تأثیر زیادی بر زیبایی بصری خط آسمان
شهر گذاشته است  .بادگیر های هم واره در بخش تابستان نشین خانه و در سمت جنوبی حیاط مورد استفاده قرا می گرفتند ،
بادگیرها را به نحوه ی لحاظ قرارگیری در خانه ها و ارتباط آن با فضای اصللی به بخش تابستان نشین  ،می توان به سه گونه
تقسیم کرد :
 .0قرارگیری بادگیر در پشت تاالر مستطیل شکل و در محور تقارن آن – در این گونه  ،محور تقارن بادگیر و تاالر و حیاط در
امتداد یکدیگر قرار گرفته اند در برخی خانه ها که ارتفاع تاالر به  5متر هم می رسد بادگیر به شاه نشین  ،که نیم طبقه
ی واع در باالی تالر نیز باد خنک می رساند .
 .2قرارگیری بادگیر در یکی از گوشه های شمالی تاالر – در این نوع سامان دهی تاالر با شکل صلیبی در امتداد محور حیاط
قرار گرفته و بر خالف گونه ی قبل بادگیر در محور تقارن تاالر واقع شده است .
 .8قرار گیری بادگیر در گوشه ی حیاط – در گونه سوم  ،بادگیر ارتباط مستقیمی با تاالر ندارد و فقط به واسطه فضای حوض
خانه به آن متصل می شود
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نتیجه گیری :
خالقیت معماران در طراحی معماری بادگیرهای یزد به گونه ای است که در این شهر دو بادگیر که دقیقا معماری یکسانی داشته
باشند وجود ندارد و این عامل باعث گردیده که هم بادگیر هویت خاصی خود را داشته باشد  .و به نوعی هویت دهنده به خانه
و محله نیز باشد .
در برخی موارد طراحی معماری کل خانه و طراحی تاالر عاملی بود که معماری و بویژه پالن بادگیرها را تحت تأثیر قرار می داده
است .بعنوان مثال در مواردی که تاالر خانه صلیبی شکل طراحی شده است با توجه به هندسی پالن بادگیر در یکی از گوشه
های تاالر قرار می گیرد و فرم مربع پالن بادگیر  ،فرمی است که بواسطه طراحی معماری پالن بخش تابستان نشین به معمار
دیکته می شده است .
از موارد دیگر پالن  ،تیغه داخلی  Hشکل بوده است که این نوع پالن همواره در سازماندهی خانه دیده شد که در آن بادگیر با
واسطه حوضخانه و با زاویه  01درجه نسبت به تاالر  ،در خانه استقرار می یافته است آنچه در نمای این بادگیر ها توجه را بر
می انگیزد تعداد منافذ باز و بسته جبهه طولی نماست .
عملکرد بادگیر و چگونگی رفتار حرارتی آن عامل مؤثر دیگر در جهت چگونگی فرم دادن و معماری بادگیرهاست در تمامی
مواردی که حوض آب در مجاور بادگیر وجود دارد این حوض در اتاقی متصل به بادگیر تعبیه می شده است  ،هیچگاه در تاالر
حوض آب وجود نداشته است
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