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 چكيده 

ب، بوه ها پيش در مناطقي از خاورميانه و مصر با آب و هواي گرم و خشك و گرم و مرطووهايي هستند كه از قرنبادگيرها سازه

اند. در واقع كاركرد اصلي بادگيرها، هوداي  هوواي گرفتهها مورد استفاده قرار ميكردن هواي ساختمانمنظور جابجايي و خنك

داشوت  آب در ايو  آب انبارهاي عمومي و خنوك نههكردن نسبي و برقراري جريان هوا در آببيرون به داخل ساختمان، خنك

وهوواي آن، بوه ويوده در شويرهاي ايران از جمله كشورهايي اس  كه با توجه به نوع معمواري و آب اند.انبارها نيز كاربرد داشته

هواي هيوار، هاي مختلف بيره گرفته اسو . بادگيرهوا داراي سومق مقمعي كوير، از بادگيرها در شكل و اندازهجنوبي و حاشيه

ومرطوب و وجود بادهاي شديد فصلي، توثيير بسوزايي رموخشك يا گوهواي گرماي هستند. عواملي نظير آبشش، هش  و دايره

 اند.در ساخ  و استفاده از بادگيرها داشته

 

 معماري سنتي، بادگير، هوي  ايران، معماري ايران، شيرستان كاشمر  واژگان كليدي:
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 مقدمـه

زمي  اسو  كوه از ديربواز بوراي  ومرطوب( ايرانوخشك و گرمبادگيري يكي از عناصر ميم و شاخص معماري مناطق گرم )گرم

شده اس . اي  عنصر در تركيب كلي معماري سنتي بناهواي مختلوف منمقوه تعديل حرارت و تيويه فضاي داخلي بناها برپا مي

كه آسمانه شيرهاي حاشيه دش  كوير و لووت بوا كويري به عنوان عنصري ضروري با دق  خاصي به كار گرفته شده، به طوري

هاس . به اي  ترتيب، بوا وجوود هاي ديهر اقليمانبارها قابل تمايز از آسمانه شيريها، مساجد و آبمتعدد خانهوجود بادگيرهاي 

كه بادگير به منظور عملكردي كامالً مشخص و ويده با توجييي كامالً مادي متولد شده به مرور به دليل امكانواتي كوه بوراي اي 

اي، ومرطوب بدل گرديده اس . از ديدگاه سازهوخشك يا گرماد معماري مناطق گرمآورد، به نمتنظيم شرايط محيمي فراهم مي

اي و شناسوي شوكلي يوا تحليول سوازهديناميكي و شكلي تنوع فراواني در بادگيرها وجود دارد كوه در مباحوم مربووه بوه گونه

 (7831. )بيادري نداد، ها مورد بررسي قرار گرفته اس ديناميكي توسط محققان اي  زمينه

 

 

 روش تحقيق 

كه در اي  مقاله، يك عنصر خاص معماري در يوك منمقوه مشوخص بوا ديودگاهي تواريخي موورد بررسوي قورار با توجه به اي 

ها در طوي حيوات كوه اصوو ً خانوهتري  موارد مورد استناد هستند. با توجه به اي گيرد، متون كي  و خود آيار معماري ميممي

ها و هوا نيواز بوه ايجواد ترانشوهشوند، جي  تعيي  اصال  بادگير در آنخوش تحو ت ميا بيشتر دس خود نسب  به ديهر بناه

بودن هاي رويي اندود و مشاهده مغز خنثي ساختار اصيل يا الحواقيها بود كه معمو ً با برداشت   يههايي در اطراف خانهبررسي

اي غيرمعمول بادگير ازيدان يا تجاوز از خط زمي  اي  اطمينان را حاصل هزدگيبادگيرها مشخص گرديد، در مواردي نيز بيرون

ها و پس نامهيابي واژه بادگير در درجه اول، لغ ها بعد از ساخ  بنا به آن افززوده شده اس . براي ريشهاورد كه بادگير مدتمي

گير به لحاظ زماني در متوون و آيوار معمواري موورد از آن متون كي  مورد استفاده قرار گرف  و تمبيق واژه بادگير با عنصر باد

 تعليل اس . 

 

 

 معناي لغوي بادگير

 نامه دهخدا بادگير به معناهاي زير آمده اس :در لغ 

اي كه از هر هيار طرف بادگير جي  رسيدن باد داشوته باشود. عموارتي دريچه و روزني كه براي باد در خانه ساخته شده، خانه

 ها را به هر طرف گذراند تا از هر طرف كه باد آيد، داخل آن خانه گردد.ها سازند و رخنهبا ي خانهبسيار مرتفع كه بر 
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 اسامي بادگيرها

 باد خور، باد پروا، باد رس، باد غر، باد غد، باد غرد، باد خوان، باد خ ، باد غ ، باد غس، باد غند

 انواع بادگيرها و توضيح يك مورد از بادگيرها

 توان به پنج دسته و حتي بيشتر تقسيم كرد:ايران را ميبادگيرهاي 

وو سوه 2و سه جناحي متصول 7و بادگيرهاي سه جناحي كه به دو نوع اس : )8و بادگيرهاي دوطرفه 2طرفه و بادگيرهاي يك7

 اي.و بادگيرهاي استوانه5و بادگيرهاي هيار، شش، هش  طرفه 4جناحي منفصل يا شكم دريده( 

 فهبادگيرهاي چهارطر

هاي هر ها بلندتر اس . البته ميزان ارتفاع بادگير و نوع دهانهتر و ارتفاع آناي  نوع بادگيرها معمو ً از ساير انواع بادگيرها بزرگ

تر و زيبواتر از سواير بادگيرهوا سم  آن، با اوضاع جوي منمقه، ارتباه مستقيم دارد. اي  نوع بادگيرها از نظر معمواري پيچيوده

طي ساليان و گذر از مراحل تكاملي در ساخ  اي  نوع بادگيرها تعداد وجوه از حمار به شش و هش  افزايش يافتوه هستند. در 

توان تكامل يافته اي  نووع از اي را ميباشد. بادگير دواشكوبهآباد يزد مياي از زيباتري  و بلندتري  آن، بادگير باغ دول كه نمونه

شد كه دگير باريك از قسم  مركزي بادگير اصلي، به ارتفاع يك تا دو متر و گاهي بيشتر بنا ميبادگيرها دانس . در واقع يك با

هاي بادگير مركزي يا بودن ساختار معماري آن از بادگير بزرگ، هرگونه آسيب يا خسارتي، نظير فروريخت  تيغهبه دليل مستقل

. ) دادتوثيير قورار نمويشود و عملكورد بوادگير را تح ود ميهايي از بادگير بزرگ، فقط به همان طبقوه محودديدن بخشصدمه

ها باد را از هر ارتفواعي بوه داخول هاس . اي  دهانههاي ورودي هواي آنگونه بادگيرها دهانهامتياز ديهر اي ( 7831مصمفوي، 

 كرده اس .هداي  مي

  

 ي بادگير پيشينه

هه مسولمم اسو  بوا توجوه بوه آشونايي ايرانيوان در دس  نيس . ولي آني بادگير اطالعات دقيق و جامعي از قدم  و تاريخچه

. ) شان را نيز بوه ايرانيوان منسووب كوردتوان بيه جرأت اختراعباستان به خصوصيات جريان هوا و كاربرد بادگيرها از ديرباز، مي

ور اس  كه اي  سازه در ايوران اختوراع . )روزنتال(، در پدوهش خود درباره پيدايش و گسترش بادگيرها، بر اي  با(7811فرشاد، 

شودن اهميمو  سياسوي و النيري  بوده اس ؛ ولي بوا افزودهشده و در روزگار خالف  عباسيان، ساخ  آن محدود به منمقه بي 

 (Rosenthal, 1977) اقتصادي مصر در دوره حكوم  فاطميان در آن منمقه رواج يافته اس  

 مل مؤثر در آنتهويه طبيعي، چگونگي عملكرد و عوا

كردن شود كه به منظوور توثمي  هوواي توازه، خوارجكردن و يا جابجاكردن هوا در يك فضا گفته ميتيويه هوا به عمل جانشي 

شود. در روش تيويه طبيعي عمل جابجايي هوا از كردن فضا و تثمي  آسايش حرارتي انسان انجام ميومرطوب و خنكهواي گرم
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به حرك  هواي گرم به با  و ورود هواي سرد از پايي  به جاي آن اس  و يا از طريوق كووران هووا  طريق اير دودكش كه مبتني

هواي شود. امروزه با توجوه بوه اسوتفاده از تيويوه طبيعوي در طراحيكه جابجايي هوا از طريق فشار مثب  و منفي باد انجام مي

مندي كواربران فضواها و نيوز ي  طريق سعي در افوزايش رضواي اي رو به افزايش اس  و طراحان به اساختمان به طور فزاينده

شوند در دو عامول كلوي خالصوه هاي ساخ  و نهيداري و كاهش انرژي دارد. نيروهايي كه باعم تيويه طبيعي ميكاهش هزينه

 (Clbse, 2005) شودمي

 نيروهاي باد و خاصيت شناوري

كنند. شكل و مكان ساختمان )براي نمونه قرارداشت  در محويط شخص ميهاي مربوه به تيويه طبيعي را ماي  نيروها مكانيزم

كند. بر ايو  اسواس سوه حالو  بودن( ههونهي تيويه طبيعي ساختمان را مشخص ميارتفاعبودن يا كمباز يا متراكم و يا مرتفع

ر كودام از ايو  حوا ت نشوان طرفه، تيويه دوطرفوه و تيويوه دودكشوي، هوتوان درنظر گرف : تيويه يكبراي تيويه طبيعي مي

تيويوه ( Andersen, 2002) .شووددهد كه هواي داخل بنا كه نياز به تيويه دارد، ههونه با جريان هواي خارج مرتبط ميمي

 (7837. )مك كارتي، طبيعي بر سه پديده اقليمي سرع  باد، جي  باد و اختالف دمايي مبتني اس 

 

 

 سرعت باد 

شود. ميزان اي  فشار مبتنوي بور سورع  اختمان باعم ايجاد يك ميدان فشار در اطراف ساختمان ميجريان باد در برخورد با س

 كيلومتر بر ساع ( باشد.  3متر بر يانيه ) 5/2باد اس . در اي  رابمه تيويه هواكشي تنيا زماني مؤير اس  كه سرع  باد بيش از 

 جهت باد 

ز يك ساختمان، جي  وزش باد اس . هنهامي كه باد از روي سواختمان حركو  كننده نحوه عبور هوا اتري  عامل تعيي اساسي

شود. سپس هوا از نواحي داراي فشار مثب  به نواحي داراي فشوار كند، باعم ايجاد يك ميدان فشار متغير مثب  يا منفي ميمي

 آيد.منفي به جريان درمي

 هاي دمايياختالف

شود. اي  پديوده بوا تر جايهزي  آن ميكند و هواي خنكيابد و هوا به سم  با  حرك  ميبا افزايش دما، ههالي هوا كاهش مي

شود. اختالف دماي بي  داخول و خوارج سواختمان و بوي  نوواحي مختلوف آن باعوم ايجواد شناخته مي« اير دودكشي»عنوان 

 شود.اختالف فشار و به دنبال آن جابجايي هوا مي
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 هاجايگاه بادگير در معماري خانه

القاعوده در نمودن فضاهاي داخلي خانه در فصول گرم سال اسو ، عليجا كه عملكرد بادگير تنظيم شرايط زيستي و خنكاز آن

يي بوه گردد و به واسمه بازشونشي  قرار دارد. اتاق كوهك پش  ايوان فضايي اس  كه بادگير روي آن مستقر ميجبيه تابستان

ها به يك شكل و بوا يوك تناسوب ها و در همه دورهايوان مرتبط اس . البته تركيب ايوان، بادگير و اتاق زير بادگير در همه خانه

تكرار نشده اس  و تنوع بسيار زيادي در شكل يالن، ابعاد و اندازه دارد. گاه خانه فاقد اتاق بادگير اس  و بوادگير مسوتقيماً روي 

كه در جبيه نسري مستقر گردد، در شود و گاه راهروي جانبي ايوان. در برخي موارد نادر حتي بادگير به جاي اي ايوان سوار مي

جبيه شمالي يا پناه واقع شده اس . اي  امر به دليل شرايط ويده معماري بنا، موقعي  محلي، توپووگرافي زموي  و گواه نيوز بوه 

 (7837شيدي، . )زمرافتدميخانه اتفاق دليل خواس  صاحب

 ها در پالن خانهشناسي بادگيرها بر مبناي استقرار آنگونه

ها با هم متفاوت اس  و به همي  دليل نيز به عنوان نقمه اوج خط بام هر خانه، شوكل و نحوه قرارگرفت  بادگيرها در ساختمان

يير زيادي به زيبايي بصري خط آسومان شوير هاي خاص خود را دارد. اي  تنوع، در مجموع، تثتثييرگذاري آن در هر بنا، ويدگي

گرفتند. بادگيرها را به نشي  خانه و در قسم  جنوبي حياه، مورد استفاده قرار ميگذارد. بادگيرها همواره در بخش تابستانمي

 كرد: توان به سه گونه تقسيمنشي ، ميها و ارتباه آن با فضاهاي اصلي بخش تابستاني قرارگيري در خانهلحاظ نحوه

گونه، محور تقارن بادگير و تا ر و حيواه در اي  شكل و در محور تقارن آن:ـ قرارگيري بادگير در پشت تاالر مستطيل1

اي واقوع نشي ، كه نيم طبقهرسد بادگير به شاهمتر هم مي5ها كه ارتفاع تا ر به اند. در برخي خانهدر امتداد يكديهر قرار گرفته

 رساند.نيز باد خنك مي در با ي تا ر اس 

در اي  نوع سازماندهي، توا ر بوا شوكل صوليبي در امتوداد محوور  هاي شمالي تاالر:ـ قرارگيري بادگير در يكي از گوشه2

 حياه قرار گرفته و برخالف گونه قبل، بادگير در محور تقارن تا ر واقع نشده اس .

ي فضاي حوو  گير، ارتباه مستقيمي با تا ر ندارد و فقط به واسمهدر گونه سوم، باد ـ قرارگيري بادگير در گوشه حياط:3

 (7831. )دهقاني، شودخانه به آن متصل مي

 هاي قاجاربادگير در خانه

ها در تري  خانوهدر دوره قاجار عنصر بادگير، به عنوان شاخص معماري اقليم كوير جواي خوود را پيودا كورده اسو . از كوهوك

اي هون خانوه آقوازاده در ابركووه، خانوه هاي كوهك صحرايي تا مساجد و مقابر و عمارات شاهانهزخانهفقيرتري  محالت، از نما

العلماء كاشمر و ... در خود حداقل يك بادگير و اتواق بوادگير دارنود. الذاكري  در ميبد و مدرسه حاج شيخ سلمانوكيلي و نقيب

هواي هاي قاجاري بورخالف ايوانو بسيار كامل اس . تناسبات ايوان هاي اي  عصر پيچيدهتشكيالت سرمايش جبيه نسري خانه

تر اس . طنبي بوادگير در پشو  ايووان جايهواه تابسوتاني خوود را كشيدگي دارد و به ابعاد مربع نزديكمظفري در راستاي افق

و مرتفع كه فضايي فراخ و وسيع با  هاي ايلخاني كوهكشود نه مانند طنبييابد. اتاق پش  ايوان كه بادگير بر آن سوار ميبازمي

هاي پالني بسيار زيبا به اشكال مستميل، مربع يوا هليپوا در پشو  ايووان دسو  و دلبواز رو بوه بيشو  حيواه دارد. در خانوه
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كشند و به اي  شكل عنصري هندحياطه، هندايوان، هندبادگير و هندطنبي شمول و جايهاه اجتماعي خداي خانه را به رخ مي

 گردد.اقليمي تبديل به الماني شاخص در معماري ميعملكردي 

 

 العلماء شهرستان كاشمر( منطقه موردمطالعه )بادگير مدرسه حاج شيخ سلطان

هواي مركوزي و كوهسورخ خراسان رضوي، شيرستان كاشمر در مركز غربي استان خراسان رضوي قورار دارد و مركوب از بخش

ر ضلع غربي و ابتداي خيابان امام خميني در نزديك ميدان مركزي شير واقوع شوده العلماء دباشد. مدرسه حاج شيخ سلمانمي

تر اسو  دهد بسيار جوانهه نشان مياس . اي  مدرسه داراي معماري بسيار زيبا و منحصر به فرد اس  و عمرش با توجه به آن

گردد كه متعلق به عصر قاجوار اسو  و مصوالق يو اي  به دليل معماري ارزنده بناس . بناي اوليه اي  بنا به يكصدسال پيش برم

باشد كه يك ايوان در سوم  اي  بنا آجر و خش  خام اس . اي  بنا داراي صح  مركزي بوده و تلفيقي از معماري دو ايواني مي

. جونس ايو  باشدشمال اي  بنا قرار دارد كه قرينه آن در جنوب بنا واقع شده كه داراي بادگيري منحصر به فرد و باشكوهي مي

باشد كه پالني مستميلي شكل دارد و نماي اي  بادگير با كاههول و گو  بادگير از خش  بوده و از نوع بادگيرهاي هيارطرفه مي

باشود كوه روي اتواق پشو  شود. ارتفاع اي  بادگير از روي سقف حدود هش  متر ميگر مياندود شده و زيبايي خاصي را جلوه

باشد كه طي همي  متر مي5/71باشد ارتفاه از كف زمي  تا با ي تاج بادگير حدود متر مي5/2بادگير  ايوان قرار دارد. عر  اي 

نظيور دارد و مثول كند و شوكوهي بوس بيهندسال گذشته مرم  و بازسازي شده اس  كه با نورپردازي در شب خودنمايي مي

 كند.هراغ در لبه كوير خودنمايي ميگوهري شب

 

 گيري نتيجه

هوا هاي قديمي ايوانانداز آسمانه باف ها اغلب رو به سوي شمال و باد مساعد قرار دارند. در هشمهاي عظيم و رفيع خانههصفح

تري  عناصور هسوتند. هاي بادگيرهوا رفيوعانداز باف كه در هشمكه بلندتري  عناصر هر بنا هستند قابل مشاهده اس ؛ در حالي

 كند كه خاصيتي بادگير مانند داشته باشند. ها به سوي باد اي  قابلي  را ايجاد ميها و جي  آنارتفاع بلند ايوان

عالوه بر اي  براي دو واژه باد غر و باد غد معاني خانه تابستاني، فضاي نشيم  تابستان و طنبي نيز آورده شده اس . به احتموال 

هجري قمري و ايجواد بوادگير  7711توان گف  از تاريخ حق مي اند. بهقريب به يقي  اولي  بادگيرها در آب انبارها ساخته شده

آباد، پيشرف  عظيمي در زمينه ساخ  بادگير به وقوع پيوس  و پس از آن بادگيرهاي عظويم و بلنودقام  بوا سويه دول هش 

ه راحتوي بوه واسومه گونه كوه آسومانه بعضوي از شويرها بوجسارت بر فراز بام تمام بناهاي مناطق ايران قد برافراشته اس ، آن

 بادگيرها قابل تمايز اس .

هاي بعدي آن در سايه انواع معماري در ممالعوات تواريخي و انبارها در پيدايش تحول بادگير و توسعهنقش ويده آب نكته مهم:

هيارطرفوه  رو بسيار بجاس  كه پيشنيادات اي  تحقيق در ساير مناطق از جمله بادگير منحصر به فرد وشيرسازي اس . از اي 

 هاي فرهنهي نيز به مورد آزمون گذاشته شود تا نتايج آن تحليل گردد.    العلماء كاشمر و حوزهمدرسه حاج شيخ
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