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  و چگونگي عملكرد آن در معماري سنتي كوير  مفهوم باد در فرهنگ ايراني

  
  3،اميرحسام بيك محمدي2، آيدين سعيدي1الدن اسدي

  مشهد/ مهندسان مشاور طاق  

Taagh.rd.co@gmail.com 
  
  
  

  چكيده :
مراسمها و  ،شكوه و جلوه عناصر خود را در غالب مذهب و سنت در آئين ها ،ظم حاكم بر آندر فرهنگ ما ايرانيان مواهب خدادادي و ن

هنرهاي غني ايراني مثل ادبيات و موسيقي به نمايش گذاشته است. از طرفي اسالم اين دين شكوهمند جهاني بوضوح از طبيعت به 
تعاراتي از طبيعت معرف جالل وعظمت آفريدگار بوده است. چهار فرهنگي ايرانيان اس –ستايش نام برده است و از طرفي در عقايد ملي 

عنصر باد، آب خاك و آتش كه عناصر اصلي هدايت گر طبيعت معرفي شده اند عواملي هستد كه خداوند به واسطه آنها طبيعت را در 
ي در معماري به بهترين نحو در خدمت خدمت بشريت قرار ميدهد. عناصر پايداري كه هيچ گاه از بين نميروند و همگام با شرايط اقليم

 انسان در ميĤيند. در اين ميان باد عنصر ناپيداي پايداري است كه به يكباره با كوچكترين تغيير گرمي و فشار بزرگترين نيروها را بر پا
يت آسايش و بهداشت محيط ميكند و بزرگترين كارها را انجام ميدهد.نيروي طبيعي كه استفاده از آن در بناهاي معماري به ارتفا كيف

زندگي گمك ميكندبه سالم سازي محيط زيست منتهي ميگردد. در اين مقاله سعي شده است با مطالعه مفهومي عنصر باد در عقايد ملي 
 مذهبي و جايگاه آن در دانش معماري بومي كويري ايران به نوعي نتيجه گيري پيشنهادي رسيد كه قابل استفاده در معماري امروزي –

  ايراني باشد.

  

  معماري امروزي ايران ،معماري كوير،استفاده از باد در بناهاي معماري ،تعريف باد در فرهنگ ايراني ،تعريف باد در اسالمكلمات كليدي : 

  

  

  

  

  

                                                            
  0511 6096530-32،  تلفن تماس : )مدير عامل مهندسان مشاور طاق(دكتري معماري -1
  كارشناس ارشد معماري (رئيس هيئت مديره مهندسان مشاور طاق)-2
  )كارشناس معماري (عضو دپارتمان تحقيقاتي مهندسان مشاور طاق- 3
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 مقدمه - 1

و آسياهاي بادي و بهبود  توجه به نيروهاي طبيعي زوال ناپذيري چون باد و استفاده از آنها درانجام برخي از كارها همانند بادگيرها
بخشيدن به شرايط حرارتي فضاهاي زيستي، از ديرباز در كشور ما ايران معمول بوده است. استفاده از نيروي طبيعي باد در ساختمان به 

از  صرفه جويي در مصرف سوخت و مهمتر از آن به ارتقاء كيفيت آسايش و آرامش در فضاها و سالم سازي محيط زيست منتهي ميگردد.
نظر كنترل فضاها اولين گام در استفاده از انرژي طبيعي باد، هماهنگ سازي فضا با شرايط اقليمي حاكم بر آن است. معماري سنتي نوعي 
نظم بر اساس بهره وري از مواهب طبيعت و هماهنگ با نظم حاكم بر آن است و بدنبال آماده كردن مكاني است كه هر آنچه از مواهب 

واند در محدوده زيست فراهم آورد. نظر به اهميت استفاده از باد در كنترل فضاهاي معماري در اين مقاله از يك طرف به طبيعت را مي ت
مسئله باد و ويژگيهاي آن در اقليم ايران، فرهنگ، مذهب و سنت پرداخته و از طرف ديگر عناصر تاريخي بيادماندني كه در آن از موهبت 

شتر فضاهاي داخلي استفاده شده، مورد بررسي قرار گرفته است. در كنار اين مطالب، بحث سرمايش از باد جهت كنترل و كارآيي بي
فرهنگي و ديني -ديدگاه امروزي و خنكا از ديدگاه گذشتگان ايجاب كرد كه اندكي از مسائل صرف معماري جداگشته و به مسائل فلسفي

  باد و جايگاه آن در اذهان پرداخته شود.

 

 اد تعريف ب - 2

به لحاظ علمي  ،باد ها اساساً جريانهاي همرفت در جو زمين هستند كه سعي بر ايجاد تعادل حرارتي بين مناطق مختلف دارند
  .الگوي حركت اين جريانها بوسيله چرخش زمين تعريف مي شود

بندي مي گردند.باد هاي بادهاي زيان آور و بادهاي مغناطيسي تقسيم  ،بادها در ايران بصورت بادهاي محلي، بادهاي مفيد
محلي بواسطه آخرين حركت زمينساختي در ناهمواريها به شكل فرازمينها و فرو زمينها ظاهر مي گردند.عالوه بر اين اختالف 
بين كوههاي بلند و دشتهاي پست مجاور آنها بطور محلي باعث ايجاد جريانهاي باد هاي محلي مي گردند بادهاي جنوبي لوت 

  .سيابهاي بادي و بادگير هاي ايران شرقي و مركزي يكي از انواع استفاده از اين باد مي باشدآر و استفاده آن د
ثيري روي زندگي آنها دارد آنرا تقسيم مي أمعموالًمحليان مناطق مختلف بر حسب اينكه باد از كدام طرف مي وزد و چه ت

مي شود بسيار مهم بوده و بر اساس آن بادهاي مفيد و بادهاي ن در زندگي گرفته آدر واقع نوع باد و نتيجه اي كه از  .نمايند
و مردم از وزش آن خوشحال مي  داردزيان آور را تقسيم مي نمايند.بادهاي مفيد را بدان اعتبار مي نامند كه نوعي فايده علمي 

زيان آور بودن مفيد نيز  مثل بادهاي گرم تابستان كه براي بادگير ها استفاده مي شود .گاهي ممكن است بادي ضمن ،شوند
  ] .9[آسيابهاي بادي را به حركت در مي آورد ،باشد مانند بادهاي زيان آور سيستان كه ضمن زيان آور بودن براي زارع

هاي مثبت است.بحث يونن به مراتب بيشتر از آبادهاي طبيعي نيز داراي يونهاي مثبت و منفي بوده و مقدار يونهاي منفي 
ثير آن بر الكترو مغناطيس بدن گسترده و پيچيده است.بنا به عقيده بيشتر أه در باد وجود دارد و تالكترو مغناطيسي ك

ثير گذاري يونهاي منفي هوا به الكترو مغناطيس بدن انسان بسيار زياد است و باعث خنثي شدن بسياري از أدانشمندان ت
ثير يونهاي مثبت كه در هنگام رعد و برق أصادق بوده و ت عكس اين مطلب نيز .ناراحتيهاي رواني و عصبي در انسان مي گردد

  .زياد هستند را مي توان براحتي در ناراحتيهاي رواني افراد در اين هنگام مشاهده نمود
  
  اسالمي-در فرهنگ ايرانيد با -1-2

غني ايران مثل ادبيات اي هنرهمراسم ها و  ،سنت و آيينها ،در فرهنگ ما ايرانيان باد به عنوان موهبت طبيعي در غالب مذهب
  .و موسيقي به نمايش گذاشته شده است
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در اسالم اين دين شكوهمند جهاني به وضوح از باد به ستايش نام برده شده است و از جمله آثار طبيعي كه قرآن به كرات 
  . سته شده اردبار از باد در حاالت و آثار مختلف نام ب 105باد است.در قرآن  ،مي شود لمتذكر و متوس

جنگلها و ...  ،ر طبيعت و بركت دهنده دشتهاقهانيروي عظيم  ،نظارت دهنده، نيروي عظيم باد در قرآن به عنوان بشارت دهنده
)در 23و22)در روانشناسي و روحيات مردم (يونس 21و20نام برده شده است.همچنين به وضوح عبرت از تاريخ گذشتگان (

)و نمونه به مقياس كوچك 21فكار و اعمال اشخاص و بعضي آثار طبيعت (ابراهيمبراي اتشبيه در  )35(روم خدا دذكر حم
  ] .6[ نام برد )1،مرصالت1(زاريات )و قسم به قيامت10رستاخيز (فاطر

همچنين در ادبيات فارسي ايران شعرايي مانند رودكي از باد بعنوان رئيس وفرمانده لشكر طبيعت و بعنوان عامل طبيعي در 
آري و به غفلت  كفتا توناني ب ،شويق به عبادت خدا مي گويند(ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارندو ت بشريت حذف

  ).نخوري
امور نيك و خير مانند روشنايي و باران را بخدايان نسبت مي دهند  .خير و شر قائل بوده اند ءآريائيان نيز از دير باز به دو مبدا

  .به اهريمنان و امور بد همچون تاريكي و خشكي را
ابرهاي سياه مي روند تا ابر هاي باران جنگ با مطابق افسانه هاي آريايي ايندره رب النوع رعد با دولت دائمي خود وايو(باد)به 

  ] .7[ زا آزاد گشته و محصول خويش را به زمين تشنه تقديم كنند
زير هم در اما نكات نيروي مثبت باد گفته شده است به كرات از و در اوستا از اين مبارزه سخن رفته است ودا بارها در ريگ

كه باد با كلمه ارسال به معناي جابجايي مثبت وجود داشته و به عنوان مقدمه و  ،تسيات قرآني و هم در اوستا قابل توجه اآ
ماورا  و عوامل واسط بودن در ميان عوامل طبيعيحد همچنين  ،عاملي بر بارندگي و هدايت كننده و نگهدارنده آن بوده است

  .الطبيعي بوضوح در اين بيانات مشخص و مفهوم است
همچنين بر اساس پنداري كه از هزاران سال وجود داشته محيط اطراف ما مملو از روحهاي مهاجم و سرگرداني است كه با 

بدون هيچ تقابلي امروزه هم ديده اديان وجود داشته و  از عالقه دارند وارد كالبد انسان شوند و آنرا تسخير كنند.اين باور از قبل
  .مي شوند
يين بودايي و يوگائي،در هواو باد وجود دارد و بوسيله آن به درجات عاليه رسيد ولي در نواحي جنوب آيا پرانا در  سروح مقد

بان كه بادي است كه انسانها گردد مانند باد نو رو آزاايضاء  باعث  ،د ها كه نام وهويت آفريقايي دارنداايران اكثريت عظيمي از ب
  ] .8[ مي تواند عاشق انسان شود و به كالبد معشوق وارد شود ولي بجاي محبت و نوازش مايل است معشوق خود را بكشد

ست كه بهر حال در وجود آدمي اعتقاد به اينكه در دنياي ماورا الطبيعه نيرو هاي وجود دارند كه مي ا اما ذكر اين نكته ضروري
  .ثيرات مثبت همانند زمزمه هاي الهي گردندأاد به انسان نفوذ كرده باعث تتوانند از طريق ب

 ،منفي ديده نمي شود تمايالت اينكه چرا در بين مرماني كه از نيروي هاي باد در محيط هاي زندگي خود استفاده مي كنند
و عواطف و احساسات براحتي در  ملي مي توان بوضوح در يافت كه تمايالتأاما با اندك ت .بحث بزرگ روانشناسي مي طلبد

  ثير گذار در روان آدميان است.أميان اينگونه افراد قابل كنترل است، حتي اگر خود ندانند كه عنصر باد و هواي مطلوب بسيار ت
 

 مؤلفه هاي اقليم ايران (اقليم گرم و خشك) - 3

دانشمند )W.Koppen(روش كوپن آنها، ميان تقسيمات اقليمي در جهان در روش هاي گوناگوني پيشنهاد گرديده است كه از
گرم و اقليم پيشنهاد شده كه از اين ميان  5ايران  ، برايتقسيمات اقليمياين بر اساس  است. اطريشي مورد قبول قرار گرفته

  .خشك مورد بررسي قرار مي گيرد
كه از مشخصه هاي آن زمستانهاي ب و هواي خشك حكمفرماست ،آدر اين اقليم كه اكثر مناطق ايران را در بر گرفته است

سخت و سرد و تابستانهاي گرم و خشك مي باشد كه با توجه به وضع پراكندگي عوارض جغرافيايي در فالت مركزي مي توان 
  ] .9[ ب و هوايي نيمه بياياني و بياياني در آن را تشخيص دادآدو منطقه 
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  جغرافياي طبيعي -1-3
، هدف از تحقيقات و بررسيهاي جغرافيايي .طيمديريت و مح ،تكنيك ،متقابل انسان روابطجغرافياي طبيعيعبارت است از 

ثيرات طبيعي در پديده هاي تاريخي و فرهنگي و اجتماعي مي باشد و انسان در اين ميان عامل سازنده و اجرا كننده أمطالعه ت
غرافيدانان مهم مي توان از خانم ولي بستر اين سازندگي امكانات محيط طبيعي است.از ميان ج .به شمار مي رود

) نام برد كه معتقد است زمين در قالب گيري فعاليت هاي انساني و طرز تفكر او سهم شايسته اي 1932-1863سمپل(
امكاناتي براي ظهور مذاهب فراهم كرده است و ساكنين كوهستانها مردمان محافظه كاري صحاري  دارد.وي معتقد است كه

  .عوامل محيطي نقش بسزايي در رفتار انساني دارد ثيرأهستند.در واقع ت
قدرتمند و شگرف گشته بلكه اين محور  تمدنيو فكر كردن و انديشيدن نه تنها باعث پيدايش  نشستنسكوت صحرا در سالها 

 وجودي باعث شد كه كما بيش در همه فرهنگهاي موجود در مناطق بياباني،عوامل فرهنگي و اجتماعي و كاركردي به نحو
اصولي با عنوان مردم  ،اين اصول بدليل پايدار بودن اصول عمومي براي معماران ايران بوده است ] .2[پايداري شكل بگيرد

  .ي و درونگراييگسندبخود نيارش (پيمون)، ،واري، پرهيز از بيهودگي
ير ايران مسئله را بخوبي تجزيه و ثيرات متقابل محيط بر انسان و انسان بر محيط را نمي توان ناديده گرفت و كوأبنابر اين ت

  .تحليل و حل كرده است
  
  دين و سنت -2-3

در بيان همه ملل تمدن ايران همواره پذيرايي مذاهب، نژاد ها و سنت ها يكي پس از ديگري بوده است بنابراين بسياري از الگوي زندگي و 
شناسي و بسياري ديگر از پديده ها و عوامل سازنده تمدن و فرهنگ  فرهنگي و ارزشهاي اجتماعي و بويژه معيارها و ارزشهاي زيبا ،رفتاري

امروز بر اساس  مذهب شكل گرفته اند و در نتيجه معماري سنتي كشور ايران و بسياري از مشخصه هاي آن بر اين اساس پي ريزي شده 
اسخگوي نياز هاي عادي و معنوي ما باشد اين و تداوم يافته است دين و سنت به ما ايرانيان آموخته است كه معماري چگونه همزمان پ

مذهب اقتصاد و طبيعت بوده احترام بگذاريم  و متعاقباً چگونه دين و حرمت  ،معماري به ما آموخته كه چگونه به زندگي كه شامل دين
  ] .2معماري را حفظ مي كرده اند [

  

  ويژگي معماري بومي مناطق گرم و خشك-3-3
و توده كل مصالح ساختماني افزايش يافته و در زمان  بوده مناطق داراي بافت فشرده و متراكمبطور كلي ساختمانهاي اين 

همچنين استفاده از حياط هاي داخلي مشجر و معطوف نومدن فضاهاي زندگي به حياط ها مطلوب رسيده است.حد خير به أت
ه اين است كه بر عكس مناطق معتدل و از ديگر مشخصات معماري اين منطقه مي باشد.اما مهمترين اصل در اين منطق

مرطوب كوشش گرديده بخصوص در اوقاتي كه هوا گرم است، تا از ايجاد كوران و وجود هواي خارجي به داخل ساختمان از 
  ] .9طريق پنجره ها يا قسمت هاي باز شو جلوگيري بعمل آيد [

  خلي طبيعي اتخاذ گرديده كه بسيار موثر است.اما در عوض تدابير ديگري از قبيل بادگير براي خنك نمودن هواي دا

  

 اقليم و معماري كوير -4

كوير به مثابه زمينه هويت فضاي وسيع و آزاد، آزادي انسانهاي كوير نشين را تعريف مي كند. در سرزمين ايران شهر كويري كه محصول 
هوم قوي پيدا مي كند اين همان آبي است كه هر ناپاكي وجود اندك آبي است كه در آن ناحيه پيدا مي شود، در تمدن ايراني معني و مف

را پاك مي كند و آنچه كه آب را از آلودگيها بري مي كند باد است. سيماي سنتي شهر با رنگ و روي كاهگلي بادگيرهاي بلند و باغات 
را مي شكند، فقط به اندازه اي كه  كوچك با ابتكار معمار شكل مي گيرد.در طراحي باغ ها ايراني صداي باد به همراه صداي آب سكوت
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فضايي را تحرك بخشد و آن را فعال كند. در حوض وسط منازل با وزيدن بادي كه بادگير آورده است تصوير منعكس آب به همراه 
عماري از درختان به حركت در مي آيد، براي اينكه منزل ديگري را خلق كند.معماري كوير ابداع زيباترين و شگفت انگيز ترين عناصر م

  طريق كشف عناصر طبيعي از جمله باد مي باشد.

  

  اصل باد در معماري كويري -1-4

مجموعه هاي مسكوني به عنوان سر پناه انسان در مناطق كويري از طريق يك معماري سازگار با محيط با باالترين عملكرد كارآيي پيدا 
ي صحيح از باد هاي نامناسب يك سمت در امان بوده و از طرف ديگر مي كنند. به همين دليل در ساخت شهر و خانه خود با جهت گير

امكان بهره مندي از بادهاي مطلوب را داشته باشند. جلوگيري از نفوذ گرما و سرماي شديد تابستان و زمستان و بادهاي ناموافق به داخل 
ر و حياط ها در ضمن اينكه از بادهاي خشن و بافت يكي ديگر از اصول طراحي درست معماري بوده است. مجموعه هاي پيوسته معاب

مزاحم كويري حفاظت مي شده از نفوذ گرما و سرماي شديد و تابستان و زمستان بدليل كاهش سطح تماس با هواي آزاد به نحو 
يرها با چشمگيري مي كاسته است. تأمين هواي خنك و مطبوع براي هر واحد مسكوني با محفوظ كردن حياطهاي عميق و ارتباط بادگ

تاالرها و سپس حياط باعث خنكي هوا در روز و استفاده آن در محيط داخلي فضاي گشته است. در واقع توجه به خشكي هوا و امكان 
خنك كردن آن به كمك كشيدن هواي مطبوع حياط به داخل فضا ها با استفاده از بادگيرها از بديع ترين و شگفت انگيز ترين عناصر 

ادگير اين نشانه بارز شهر كويري كه باد هاي مناسب مطبوع باالي سطح شهر را به درون خود كشيده و بداخل فضاها معماري بوده است.ب
  مي فرستاده در مقابل باد هاي نا مناسب در تابستان و زمستان را از طريق و حياط دادن به داخل مكيده  و هواي گرم را كه زير 

  رده است. اما در معماري جديد كوير شاهد ظهور معماري جديديسقف جمع شده از طريق هوا كش خارج مي ك

  هستيم كه ظاهراً از مراكز علم و صنعت به كوير تاريخي صادر شده است.همجواري با خاك خشك كوير، كوچه 

هايي با هاي فراخ، بي سايه و محروم از يك درخت، خانه هايي به سبك جديد در گوشه حياط و در رديف خانه هاي همسايه حياط  
] . اتاقها فاقد هر گونه خاصيت پناهگاه بودن را دارند. پنجره 5حصار ناتوان در معرض باد و آفتاب معماري كنوني را شكل داده است [

 سقفها و ديوار هايي نازك و بي خاصيت مقاومتي در برابر شرايط نامساعد را ندارند. وجود كولر ،هايي چون نمايشگاه در سرتاسر ديوار اتاق
هاي آبي و لوله هاي بخاري در نماها و پشت بام خانه ها اين ادعا را ثابت مي كند كه نتيجه آن همه توجه و حساسيت نسبت به اقليم 
 كوير بايد به چنين معماري ناتواني ختم شده است. پس توجه به ناگريز بوده زندگي مدرن بايد به اين تجربيات ارزشمند بها داده و تلفيقي

  كنولوژي استفاده از باد و صنعت و سنت را براي معماري اين حيطه به ارمغان آورد.صحيح از ت

 

 فنون بهره برداري از باد - 5

يشه و تجربه شكل مي گيرد يكي از نهادهاي فرهنگي معماري سنتي است كه مفاهيم دفرهنگ در تداوم زمان از تلفيق ان
در فضاهاي ايراني توسط  اخص تراستفاده از باد بطور .خود در بر دارد اساسي معماري را با تعبير هاي خاص از دانش گذشتگان

  .اي بادي مي توان ديدياهبادگيرها و اعم تر در فضاهاي يخچالها و آس
  
  بادگيرها -1-5

در واقع بادگيرها برجهاي تهويه هوا  .گير نفس ميكشيدندبادميتوانگفت بسياري از فضا هاي شهري و روستايي در گذشته با 
اي فضاهاي داخلي ساختمانها هستندكه نوعي تهويه مطبوع منطبق با شرايط فضاهاي مسكوني گذشته را دارا بوده بر

اند.ماركوپولو از بادگيرهاي جزيره هرمز در خليج فارس به عنوان تنها وسيله اي كه زندگي را درتابستانها در محل قابل تحمل 
از آن استفاده مي  هنجادگير آشنايي داشته اند و هم اكنون نيز با نام باد عربها نيز با ب ] . 10[ ميسازد ياد كرده است
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ثر باد براي بهره جستن از دماي مطبوع و كاستن دماي باال رايج ترين وسيله اي است كه براي تهويه ؤكند.استفاده از نيروي م
يگر در پديد آوردن گونه هاي مختلف بكار ميرفته است.جهت وزش باد و ارتفاع آن از سطح زمين و دوره وزش و عوامل د

يكي از آنكه هواي دلپذير و مطبوع را  .ديگر در دو قسمت اساسي خالصه مي شده استباكار  .بادگير نقش اساسي داشته است
به قسمت زير هدايت مي كند و باد به سرعت هر چه تمام تر به پايين كشيده مي شود و كا ردوم آن اينكهجهت بادگير هواي 

 مصنعه رهايي كه در آب انبارها يايهمچنين بادگ .آلوده را به بيرون مي فرستد يعني در واقع كار مكش را انجام ميدهد گرم و
براي آن منظور بادگيررا طوري روي خزينه آب مي ساختند  .نقش مصونيت آب از گنديدگي را ايفا مي كند ،استفاده شده است

اما آنچه امروزه در مطالعات بادگير كمتر مورد توجه قرار  .مي شده است بدمزهآن بدبو و  آب گرنهو هكه مسلط بر آب بود
بادگيرها را مي توان به سه  ،اصوالً با توجه عملكرد .ثير مكان اين عنصر در سازماندهي كل خانه استأن و تآگرفته معماري 

  ؛دسته كلي تقسيم كرد
  بادگير هاي نمادين-3ادين نم-بادگير هاي عملكرد -2بادگير هاي صرفاً عملكردي  -1

ير هاي نوع دوم كه گباد .بادگير هاي نوع اول در گذشته و حال بيشتر در فضاي مسكوني حاشيه اي و روستايي ديده مي شود
عالوه بر عملكرد بودن آن نمايانگر مهم بودن يا تشخص صاحب خانه بوده است و نوع سوم امروزه بصورت مدرن درخانه هاي 

از طرفي بادگير ها در گذشته ] .2[ نشان دهنده سرمايه صاحب خانه مي باشد ود كه عملكردي نبوده و صرفاًجديد ديده مي ش
به ساخت خانه هايي با   دزرتشتيان مقي ،محله زرتشتي نشين يزددركه طوريب ،به عنوان نشانه شهري نيز عمل مي كرده اند

 يكنواخت با ارتفاع يكسان و خط آسمان صاف شكل مي گرفته است الًبصورتي كه جداره ها بصورت كام ،ارتفاع كوتاه بوده اند
]5 . [  

 .الزم به توجه است كه غير از ايرانكشور هايي كه با ايران نيز ارتباط داشته اند از وجود بادگير در زندگي خود بهره مي برده اند
به نحو درست در خانه هاي خود بهره  يامارات متحده عربي نه تنها در گذشته بلكه در حال نيز از اين شاخص ايران در دبي

نمونه  . كه بادگير هاي آن در كنار دريا چشم انداز بديعي را بوجود آورده استمكتوم  از جمله خانه شيخ سعيد آل .برده است
ورودي جريان هواي باالي بام را از روي كوزه گĤن، بزر ي س يافت كه دهانهندر توهايي از بادگير هاي حفره اي را مي توان 

  ).دودكش عملكردثير عكس أهاي متخلخل شده پر از آب عبور داده و به حركت جريان هوا به طرف پايين كمك مي كند (ت
شناخته شده بوده و استفاده از آن  اين است كه تمامي نقاط جهان عنصر باد پديده اي كامالً ،مل استأبه هر حاآلنچه قابل ت

استفاده از بادگير ها در ايران جهت تدارك هواي خنك و مطبوع براي فضا هاي معماري و  .كامال درك و لحاظ شده است
سرمايش بناهاي عملكردي مانند آب انبارها ناشي از شناخت صحيح عنصر باد است كه هميشه مورد توجه معماران با فكر 

  ] .2ت [ان ايراني بوده اسبخصوص معمار
  
  

  
  . بادگيرهاي شهر ميبد2  . بادگير دو طبقه، ابركوه1
  
  

  يخچالهاي سنتي -2-5
وجود  .مردم به شمار ميرفته استوريات يخ همواره از ضر ،و در مناطق خشك و گرم خصوصاً در سراسر ايران زمين عموماً

اين يخچالها به  .خنكاي آب گوارا را به درون خانه ها مي كشانده استهاي داغ و سوزان نتش در قلب تابستاآ يخچالها و توليد
 ،هواي سرد زمستان و آب قناتها يخهايي ساخته مي شده كه در تابستان براي خنك كردن ميوه ها ،يه ديوارهااكمك س
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رفته اند و يا كاربري خود را  امروزه اين ساختمانها ويران شده و يا از ميان .ساختن شربت و بستني از آنها استفاده ميشده است
است كه عالوه بر نگه داشتن گنبد بر روي ارتفاع زياد باعث مي شده تا  بوده بسيار زياد ضخامت ديوار اصوالً .تغيير داده اند

تهويه اين هوا از  .در درون يخدان وجود داشته باشد ،رارتي بر روي يخ استحخود نوعي عايق  ، كهزادآمقدار زيادي هواي 
روي گنبد به هواي گرم امكان  هيخدان انجام مي شده است.روزن بدنه هاي از رويه نوك گنبد و روزن در  بزرگي ه ايوزنر

ايي كه روي يخدان موجود بوده است باعث ميشده كه هوا در درون يخدان ها جريان پيدا كند تا از ه خروج ميداده و روزنه
منزلت  كم شدن ] .10[دي كه بادگيرها بر آب انبارها انجام ميداده استبه مشابه عملكر ،گند زدايي يخ جلوگيري كند

اعتباري و اقتصادي يخچالها به خاطر رواج روز افزون صنعت مدرن يخ سازي چهره اي متروك به يخچالها بخشيده  فرهنگي،
آب باد خاك در كنار يكديگر مل در چگونگي استفاده بهينه از سه عنصر أولي به هر حال اهميت ساختمانهاي قديمي و ت .است

  .شدامي تواند نشان دهنده توجه طراحان به مسئله استفاده از عناصر طبيعي ب
  

  
  . يخچال قديمي3

  
  هاي باديياآس -3-5

و  ستاستفاده مي كرده است آسياهاي بادي بوده ا قويباد بصورت  ييكي ديگر از طراحي هاي معماري كه از ديرباز از نيرو
اطالع دقيقي در دست نيست ولي ايش آسياهاي باديددرباره زمان پي .ها نيز مشغول به كار هستندياضي از آسهم اينك نيز بع

سال قبل  از ميالد مسيح تخمين مي زنند. قديمي ترين و موثق ترين مرجعي كه وجود  1700برخي مورخين تكوين آن را به 
لدون مورخ مشهور عرب هست. اغلب محققين و مورخين در اين آسياهاي بادي را قبل از حمله اعراب محرز مي سازد، ابن خ

كه سيستان زادگاه آسياي بادي است متفق القول اند. محدوده ي استقرار آسياهاي بادي در ايران، از شمال به جنوب بين 
بادي وجود داشته خواف و زابل مي باشد. چون سيستان زادگاه آسياهاي باديست، امكان دارد هنوز در بعضي روستاها آسياهاي 

باشد. تابستان ها دو مركز فشار در اقيانوس اطلس وجود دارد كه قسمت از اين جريان برفراز دريا ي خزر جهت شمالي تر 
گرفته در امتداد كوه هاي مرزي ايران بسوي سرخس متوجه مي شود، كه بنام چهچهه معروف است. اين باد از شمال خراسان 

] . 4وزد كه بنام فرح باد يا بادغيس بوده، سپس متوجه سيستان شده باد لوار ناميده  ميشود [ به سمت گناباد و قائنات مي
شاخه اي از اين باد، كه باد صدو بيست روزه ناميده ميشود و در قائنات و گناباد بنام باد راست معروف است به علت شدت 

وساير مورخان و سياحان اساس طراحي آسياهاي بادي يكنواختي و تداوم، مورد استفاده آسياهاست و به گفته سون هدين 
  ايراني بر مبناي اين باد بوده است.

 
 موارد مختلف استفاده از باد در آسيا هاي بادي-1-3-5

بر اساس اسناد تاريخي، اهالي سيستان از نيروي باد براي به حركت درآوردن آسيابهاي بادي جهت آرد كردن غله، كشيدن آب چاه و 
ي درون خانه هاي مسكوني استفاده مي شده است. آسيابهاي بادي در تهويه هواي فضاها همانند بادگيرها عمل مي كرده اند. تهويه هوا

همچنين بر اساس نوشته ابن حوقل از نيروي باد براي جابجا نمودن شنهاي روان و دفع زباله استفاده نيز مي شده است.با مطالعه كتب 
ده از نيروي باد در سيستان قديم به اين نتيجه مي رسيم كه آنان به برخي از اصول آيروديناميكي آشنايي مورخين درباره چگونگي استفا

داشته اند كه از آن به عنوان علم و دانش هندسه ياد مي كردند. ابن حوقل در روايتي جالب از چاره انديشي جواني جهت نحوه برگرداندن 
هر و بناهاي مسكوني گفته است. ابن حوقل در اين باره جابجايي هوارا براي توليد باد بر اساس جهت باد براي دور كردن شنهاي روان از ش
  ] .1ايجاد يك سيلكون هوا توضيح داده است [
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آسياهاي بادي و موقعيت آن در كنار خانه هاي مسكوني براي تهويه اماكن مسكوني استفاده ميشده است. نحوه طراحي به گونه اي بوده 
يابهاي بادي دو منظوره عمل مي كرده اند. يكي براي آرد كردن غله و ديگري براي رساندن هوا به اتاقها و خنك نگهداشتن است كه آس

 اتاقهاي داخلي. از كشيدن آب از چاه نيز بوسيله آسياهاي بادي در تواريخ به عنوان مهندسي مكانيك در خاورميانه مي توان ياد كرد. شيوه
  ] .11ه.ق بوده است [ 577كه با باد بكار مي افتادند توسط دانشمندي بنام اسماعيل ابن رزارالجرزي در سال  استخراج آب با وسائلي

  

  
  . آسياهاي بادي نشتيفان، خواف4  

    

  ساختار آسياهاي بادي-2-3-5

عالوه بر آگاهي با ساختار  انصاري دمشقي قديمي ترين تصوير را از ساختار آسياهاي بادي منطقه سيستان ترسيم كرده است كه مي توان
آسياهاي معمولي در آن زمان به تغييرات عمده اي كه در ساختار آن نيز بوجود آمده است پي برد. تصويري كه دمشقي از آسياهاي بادي 

قسمت ارائه ميدهد. در حقيقت ساختار اصلي آن بر اساس حركت پره هايي بوده كه بجاي قسمت باال در قسمت پايين و سنگ آسيا در 
باال قرار داشته  و مدلي از آسياهاي آبي بوده كه توربين آن بجاي آب از باد بهره مي گرفته است. آنچه كه مسلم است طراحان آسياهاي 

  بادي آشنايي كامل با اصول  آيروديناميك را داشته اند.

اي يك روستا در يك محل و در كنار يكديگر با يك اصوالً آسياهاي بادي بصورت مجزا ساخته نمي شده اند، به عبارت ديگر تمامي آسياه 
 ،طول و عرض و ارتفاع و با يك سيستم ساخته مي شد تا اوالً بادهاي قوي چون باد كوه نتواند آن را منهدم سازد و با ايجاد سطح وسيع

اورزان به عنوان اجتماعي كوچك از محل يكپارچگي و مقاومت آنرا در مقابل باد بيشتر كنند، و ثانياً مركزيت  روستايي داشته باشد تا كش
  ] .11داد و ستد فروش گندم و آرد بوجود آيد [

متأسفانه بي توجهي و اهمال كاري در گذشته و حال باعث شده نه تنها در داخل كشورمان كمتر كسي از پيدايش يا وجود وتحوالت 
  آن را به ديگران نسبت مي دهند.آسياي بادي اطالع داشته باشد، بلكه در بسياري از كتب خارجي طراحي 

  

  خانه باغها - 4-5

شيوه از دير باز استفاده از انرژي باد در ذهن خالق طراحان ايراني بوده و يكي از اين موارد عمل باد دادن به غالت و حبوبات به ساده ترين 
كشمش بوسيله وزش ماليم بادهاي گرم محلي  با روش استفاده از انرژي باد است. در خانه باغها عمل خشك كردن انگور و تبديل آن به

  انجام ميشده است.

ديوارهاي خانه باغ ها بصورت مشبك ساخته شده است تا باعث تسريع و سهولت حركت باد در داخل فضا شود. پالن اين بنا بسيار ساده 
د استفاده ميشده است. نمونه پراكنده اين است و با استفاده از مصالح موجود محل به بهترين نحو و ساده ترين شكل ممكن از انرژي با

  ] . 2خانه باغ ها در استان خراسان و بخصوص در مناطقي كه داراي ميوه جات مي باشند مي توان مشاهده كرد [
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    . فضاي داخلي خانه باغ6    . خانه باغ، كاشمر5  

  

 معيارهاي بررسي مرتبط با باد در فضاهاي ايراني -6

جريان هوايي كه توسط باد ايجاد مي شود، از نظر تĤمين آسايش حائز اهميت فراوان است. اين تهويه و تهويه طبيعي و        
جريان هوا وابسته به هيچ سيستم مكانيكي نيست و بصورت طبيعي وجود دارد. جريان هوا داراي سه عملكرد تهيه هواي تازه، 

باشد كه دو عملكرد اول را تحت عنوان تهويه و عملكرد  خنك سازي از طريق جابجايي هوا و خنك سازي فيزيولوژيكي مي
  سوم را تحت عنوان جريان هوا مي شناسيم.

تدارك هواي تازه با توجه به نوع استفاده از فضا و همچنين طبيعت كارهايي كه در آن فضا صورت مي گيرد تعيين مي گردد. 
خاصي نيست، بيشتر از طريق تجربيات طراحان راه حلهايي  در معماري گذشته ايران چون تهويه طبيعي داراي ضوابط و قانون

  محدود و معين پيشنهاد شده و اجرا مي گرديده است. بنابراين به اصول زير در ساخت بناهاي معماري توجه ميشده است :
 -جهت استقرار ساختمان ه -موقعيت بازشوها د - تدارك براي برقراري باد ج -خنك سازي از طريق جابجاييب -الف

جريان هوا در  -جريان هوا و باران  ل -كنترل بازشوهاك -ابعاد بازشوهاط -موقعيت بازشوها ح-كوران ز-خصوصيات خارجي و
    ] .9كنترل رطوبت [ -اطراف ساختمانم

بهترين مدل جريان هوا در فضاهاي داخلي بنا را بازدهي آن بر اساس تجربيات استفاده از فضا و بازدهي عملكرد مناسب و 
شخص آن در طي سالها مشخص مي شده است. بنابراين تأمين هواي تازه توسط باد الگويي مهم در جهت مفهوم يابي به م

  رسيدن به اصول مدون و ايجاد ارتباطي ارگانيك با فن و هنر معماري مورد نظر بوده است.
  
 عوامل تضعيف كننده نقش عناصر ساختماني در فنون بهره برداري از باد -7

كلي معماري قديم ايران تركيبي از عناصر بهم پيوسته بوده كه هر عنصر پاسخي درست و معتبر و همه جانبه به نيازها و شرايط بطور 
موجود مي باشد. در صورتيكه يكي از عناصر بدون در نظر گرفتن ساير عوامل بكار رود و پيوستگي عناصر با هم ناديده گرفته شود، الجرم 

كار خواهد افتاد. به عنوان مثال كارايي بادگيرها به عوامل متعددي بستگي دارد و به همين دليل تمام عوامل در كنار عملكرد اين عنصر از 
  ] . 2هم بايد باشند تا بادگير بتواند به كار خود ادامه دهد [

ه اين عناصر نسبت به عناصر بطور كلي عدم توجه به نقش اساسي بادگيرها يا آسيا هاي بادي به دو دليل است يك دليل اين است ك
قديمي كارآيي مشابه ندارند و ديگر اينكه با پيشرفت صنعت و تكنولوژي و بوجود آمدن وسايل مكانيكي جهت تهويه مطبوع يا توربين 

معماري قديم هاي خاص مكانيكي با بازدهي باال در مقايسه با بادگير يا آسياهاي بادي نمي توان از نظر قدرت انرژي آن ها را با عناصر 
  ] . 3مقايسه كرد [

يكي ديگر از عوامل نوع طراحي معماري و شهرسازي خاص امروزه است كه به عنوان مثال ساخته شدن انواع ساختمانها با ارتفاع هاي 
ا به حداقل مختلف در كنار يكديگر و حتي برج سازي هاي خاص، ميرائي انرژي باد در سطوح مختلف پايين را افزايش داده و سرعت باد ر
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مي رساند، كه همين مسئله  باعث مي شود تا جريان باد در سطوح پايين به داخل فضاها هدايت نشود.اما در سطوح باالتر به راحتي مي 
توان از جريان شديد باد در تهويه مطبوع و هدايت با به حركت در آوردن توربين هاي خاص مكانيكي جهت ايجاد تهويه و الكتريسيته 

كرد، كه چگونگي استفاده از اين جريانات هوايي در سطوح مختلف در سطح شهر بعنوان عنصري مفيد جهت استفاده از  استفاده
  ساختمانهاي داراي انرژي صفر در پژوهش ديگر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 

 نتيجه گيري - 8

سيار قبل از ميالد مسيح بر مي گردد، زماني كه امكانات اگر بياد بياوريم كه استفاده از باد در بناهاي تاريخي ايران به سالهاي ب
محدودي در دسترس بوده و علوم مختلف هنوز در مراحل اوليه خود بودند، اهميت فني و ساختĤن را بهتر درك خواهيم كرد. 

قتصادي، ما در دوره اي فني كه فراتر از زمان خود بوده و آنقدر برتر و باالتر كه قابل انطباق با عصر حاضر مي باشد.از لحاظ ا
قرار داريم كه ذخاير نفت در حال اتمام بوده و آلودگي هوا تأثيرات زيادي بر محيط زيست دارد. مردم در تگناهاي اقتصادي، 
گراني و كمبود قرار دارند، هزينه هاي سرسام آور تأمين انرژي برق و روند افزايش ساالنه آن را مي بينيم و منابع هنگفت 

راي آن هزينه مي شود. از طرفي استفاده از سيستمهاي كنترل مكانيكي در ساختمان عوارض جانبي رواني دارند. دولت كه ب
براي آنكه سيستمي بتواند بازدهي قابل قبولي داشته باشد بايد با عناصر ديگر طراحي شده در محيط هم منطبق باشد و اگر 

نيز غير قابل تحمل مي شود، بنابراين بهداشت رواني نيز زير سؤال  كوچكترين اشكالي در اين سيستمها بوجود آيدساختمان
  مي رود.

از طرفي استفاده از مواهب طبيعت جزء اصول اوليه و پايه اي بوده است،پس اهداف رسيدن به طراحي يك معماري جديد بر 
است. بنابراين استفاده از ضوابط  پايه و اساس معماري سنتي از لزومات در نظرگيري اصول و مباني طراحي هاي معماري نوين

و مقررات ملي ساختماني جديد جهت استفاده در بناهاي معماري و به تبع آن شهرسازي پيشنهاد ميگردد. ضوابطي كه پس از 
تدوين دقيق قابل اجرا در ساختمانها و بناهاي معماري بوده و طراحي را به سمت استفاده بهينه از نيروي باد در عملكرد 

  فضاها سوق دهد.داخلي 
با توجه به هشدار هاي صاحب نظران و متخصصان مبني بر اتمام ذخيره منابع سوختهاي فسيلي، قطعاً كشور ما از نظر تأمين 
انرژي در تنگنا قرار خواهد گرفت و با ركود و بحران روبرو خواهد شد. در اين زمان احتماالً كشورهاي پيشرفته آنهايي خواهند 

خردمندانه از انرژي هاي طبيعي را شناخته و مورد پژوهش و استفاده قرار دهند.استفاده از انرژي پتانسيل در  بود كه تكنولوژي
بادهاي كشور(نعمت خدادادي كه در هر مكان نمي توان يافت) مي تواند به احداث و بهره گيري اقتصادي از طراحي هاي 

ولدهاي بادي از انرژي باد به صورت انرژي مكانيكي، الكتريكي و يا حرارتي معماري برگرفته از انرژي باد بيانجامد و با كاربرد م
  استفاده كرد و بهره هاي اقتصادي بسيار مفيد را در طراحي هاي معماري نوين برد.

ت اميد است تا با يادآوري اين مطالب، هويت ملي خود را بازيافته و در حفظ و نگهداري و استفاده از اين نيروي طبيعي در جه
  آباداني مملكت خويش بكوشيم.
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Abstract 

The  Iranian  culture  represents  the  splendor  and  greatness  of  all God  given  gifts  and  the  orders 

among  them by means of  religion and  traditions  in diverse  sorts of ceremonies,  rites, norms, and 

arts  such  as  literature  and music. On  the one hand,  the  great  global  religion of  Islam has  clearly 

praised  nature  on many  occasions,  and  on  the  other  hand  the  national  and  cultural  beliefs  of 

Iranians take heavily from nature which  is a reflection of God’s greatness and absolute power. The 

four elements of wind, water, earth, and fire have been introduced as the main elements of nature 

and  factors  through which God makes nature serve mankind. These are stable elements meant  to 

last  forever and  to  serve man  in  the best possible manner  through  the art of architecture. Wind, 

among  others,  is  an  invisible  stable  force  that  creates  the  largest  of  energies with  the  slightest 

change in temperature and/or pressure which may then be used to do the greatest of things. It is a 

natural energy and  its proper application  in architectural buildings will greatly enhance the quality 

and health of man’s living environment. This paper is a conceptual study of wind in the national and 

cultural beliefs and its position in the domestic architectural arts of Iranian desert regions. It is aimed 

at reaching suggestive results and conclusions which may be used in modern Iranian architecture.  

 

Keywords:  Definition  of  Wind  in  Islam,  Definition  of  Wind  in  Iranian  Culture,  Use  of  Wind  in 

Architectural Buildings, Desert Architecture, Modern Iranian Architecture  
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