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 بررسی چگًوگی تطابق بادگیرَای سىتی با معماری امريز )بادگیرَای مذرن( 
 

3ویًشا طرقی ،2زادٌالٍُ سادات َاشمی ، 1شیذٌ حکیمی
 

 وبرؽٙبعی ارؽذ ٔؼٕبری، دا٘ؾٍبٜ آساد اعالٔی ٚاحذ ػّْٛ تحمیمبت آیت اهلل آّٔی، ایزاٖ .1

 ٚاحذ چبِٛط، ایزاٖ دا٘ؾزٛی وبرؽٙبعی ارؽذ ٔؼٕبری، دا٘ؾٍبٜ آساد اعالٔی.  2

 ، ایزاٖوبرؽٙبعی ارؽذ ٔؼٕبری، دا٘ؾٍبٜ آساد اعالٔی ٚاحذ ٘ٛر.  3
 

 چکیذٌ 

پذیز ٞبی تزذیذخزاد ػزٛال٘ٝ ٚ اعتفبدٜ اس ا٘زصیسٔب٘ی وٝ ا٘مالة صٙؼتی ثؾز را ثٝ اعتی ، یؼٙعبَ پیؼ ٠٥٢اس 

ثٝ رغٓ  یػ ٔحیؽی ٔٙبعت ثیؾتز ؽذٜ اعت.ٞب  ثزای تؼذیُ ٚ ایزبد ؽزادػٛت وزد، ٕٞٛارٜ ٚاثغتٍی ثٝ ایٗ ا٘زصی

احزات تخزیجی عٍٙیٗ آٟ٘ب ثز ٔحیػ س٘ذٌی، ٔٛظٛع تبُٔ ٚ ثبسٌؾت ثٝ  ٞب در پیؾزفت ثؾز،٘مؼ ٌغتزدٜ ایٗ ا٘زصی

رٝ ثٝ الّیٓ ٚ ٔحیػ خٛد عبختٝ ؼی اػصبر ٔتٕبدی عبختٕبٟ٘ب ثب تٛ رٚؽٟبی عٙتی  ٟٔبر ٔحیػ سیغت ؽذٜ اعت.

ثٝ فعبیی ٔؽّٛة ثزای ؼٕبری ٔذرٖ، تٕبْ آ٘چٝ ٔحیػ س٘ذٌی ٔب را در وٙبر ثبد، آفتبة ٚ ثبراٖ ؽذ٘ذ.أب ثب ٚرٚد ٔٔی

ثٙبثزایٗ راٞىبرٞبی عٙتی ٘یش  ٚاثغتٝ ؽذیٓ.ٞبی ٔىب٘یىی أٛػ ؽذ ٚ ٞزرٚس ثیؾتز ثٝ عیغتٓوزد، فزٔی س٘ذٌی تجذیُ

ؽیذی ربیٍشیٗ ٞبی خٛرٞبی ٔذرٖ ثب عیغتٓأزٚسٜ ثبدٌیز ثبیذ ٔتٙبعت ثب ایٗ تغییزات دٌزٌٖٛ ؽٛ٘ذ. ٕٞب٘ؽٛر وٝ

ایٗ ٔؽّت ثٝ ثزرعی یىی اس ػٙبصز ٔٛحز در تٟٛیٝ ٚ عزٔبیؼ یؼٙی ثبدٌیزٞبی عٙتی ٚ  ا٘ذ.ثبدٌیزٞبی عٙتی ؽذٜ

  (113،ؿ 1391چٍٍٛ٘ی تغییز در ؽىُ ٚ وبرثزد آٖ در ثٙبٞبی أزٚسی اختصبؿ دارد. )خبٔٛؽیبٖ، 

 ٌیزٞبی ٔذرٖ، تٟٛیٝ، خٙه عبسی.ثبد، ثبدٌیز، ثبدَای كلیذی:  ياشٌ
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Abstract 

From 250 years ago, that is when the industrial revolution invited mankind to extract 

hastily and use the reproducible energies; the dependence on these energies in order to 

create the right environment has gradually improved.Despite the vast role of these 

energies on human development, their destructive effect on living environment is an 

issue of reconsideration and a cause to return to traditional approaches in environmental 

control.Therefore traditional approaches have to adjust themselves to these changes, as 

nowadays traditional wind catchers are replaced by modern wind catchers with solar 

system.This literature tries to study one of the effective factors on ventilation and 

cooling, namely traditional wind catchers and investigates how to adjust them in 

modern buildings. (Khamooshian, 1390 . P. 113) 
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 ٍ مقذم

 ٔختّف اس ؽىُ دٚ ثٝ ٞب آٖ  .ثٛد٘ذ آؽٙب آٖ ٞبی ٚیضٌی ثب ٚ ؽٙبختٙذ ٔی را ثبد رزیبٖ تززثٝ، ٔذد ثٝ ٞب ا٘غبٖ ٌذؽتٝ، در        

 :ثزد٘ذ ٔی ثٟزٜ ثبد رزیبٖ

 .ٔختّف وبرٞبی ا٘زبْ ثزای ثبدی ٞبی تٛرثیٗ ٚ ٞب آعیبة وٕه ثٝ ثبد ا٘زصی اس ٌیزی ٜ ثٟز- ١

 در آعبیؼ حزارتی تبٔیٗ ثزای فزٍ٘ی والٜ ٚ صفٝ چٟبر ثبدٌیز، ٔب٘ٙذ ارشایی وٕه ثٝ ثبد خٙه وٙٙذٌی خبصیت اس ٌیزی ثٟزٜ - ٠

 ( 3،ؿ1391)رٜ ؽٟز، .س٘ذٌی ٔحیػ

ایزا٘ی عبختٝ ؽذٜ اعت. اِٚیٗ ٌزدآٚر خٛرؽیذی ثزای تِٛیذ عزٔب ثٝ ٘بْ ثبدٌیز، ثب عیغتٓ ؼجیؼی وٙتزَ دٔب تٛعػ ٔؼٕبراٖ  

ایٗ عیغتٓ ؼجیؼی خٛرؽیذی دارای ثزرغتٍی ٞبی ٔتؼذد ٘غجت ثٝ عیغتٓ ٞبی خٙه وٙٙذٜ دیٍز ثٛد ٚ ٕ٘بیؾٍز تىٙیه ثزرغتٝ آٖ 

 (19،ؿ1385اعت. )رئٛفی راد، 

ٔبیؼ ٚ ٌز عزٔبیؼ ٔصزفٟبی ثزای السْ ا٘زصی ایٔالحظٝ لبثُ ؼٛر ثٝ ٔی تٛاٖ حبظز حبَ در آٚری فٗ پیؾزفت ثب 

ٞب ٔؼؽٛف ثٝ ارائٝ فٖٙٛ ٚ راٜ وبرٞبی السْ ثزای ایزبد ٌزٔبیؼ ٚ عزٔبیؼ خٛد ثٝ خٛدی أزٚسٜ ثیؾتز ثز٘بٔٝ .داد وبٞؼ را عبختٕبٖ

ٞبیی وٝ در ایزاٖ ٔٛرد اعتفبدٜ لزار یؼ تجخیزی خٛد ثٝ خٛدی در ثبدٌیزٌزدد. عزٔبٞشیٙٝ ٔی ثٝ ربی اعتفبدٜ اس رٚػ ٞب ٚ صٙبیغ پز

 وٕه ثٝ تٛاٖ ٔی حبظز ػصز در. (2،ؿ1389ؽذٜ اعت. )ٚحٛلی فز،.ػذَ پزٚر،ٝ صٛرت عزٔبیؼ پبییٗ دْ ا٘زبْ ٔیت ثٌزفتٝ اع

 ٔی ػّٓ ایٗ وٕه ثٝ . وزد پیؼ ثیٙی را ٞبی عبختٕب٘ی ٔزٕٛػٝ ثز آٟ٘ب تبحیز ٚ ثبد ٞبی ٖرزیب ٚظؼیت ٔؼٕبری، ایزٚدیٙبٔیه ػّٓ

 ٔؼٕبری ٞبی ؼزح در را ثبد ٞبی رزیبٖ ٚظؼیت ریبظی، ٚ ٔحبعجبت تئٛری ٞبی ػرٚ اس زیٌی ثٟزٜ یب ثبد تُٛ٘ اس اعتفبدٜ ثب تٛاٖ

  .وزد اػٕبَ آٖ در را السْ اصالحبت ،ؼزح اس ارزای پیؼ ٘یبس، صٛرت در ٚ داد لزار ثزرعی ٔٛرد

 ( 3،ؿ1391) رٜ ؽٟز،

 

 َای تحقیق فرضیٍ

ٚ ا٘ذ، ثی آ٘ىٝ آعیجی ثٝ ٔحیػ ٚارد آٚر٘ذ پیؼ تٛعػ ٘یبوبٖ ٔب خّك ؽذٜعبَ  ای وٝ صذٞبٞبی ٔجتىزا٘ٝثٟزٜ ٌیزی اس ایذٜ -1    

تز ٚ ػٕز سٔیٗ  ٌزدد ٚ ٕٞچٙیٗ س٘ذٌی را راحتٝ رٛیی در ٔٙبثغ تزذیذ ٘بپذیز ٔیٔٛرت صزفٞبی أزٚسی تؽجیك آٟ٘ب ثب عبختٕبٖ

 وٙذ.تز ٔیرا ؼٛال٘ی

وؾٛر دار٘ذ ٔٛرت تٛعؼٝ ٔؼٕبری فزًٞٙ ٘یبوبٖ ٔب ٚ ٔٙؽك ٔحیػ ؼجیؼی  اعتفبدٜ اس راٞىبرٞبیی در عبختٕبٖ وٝ ٞٓ ریؾٝ در -2    

 ٌزد٘ذ.ٔی

تٛاٖ حظ تؼّك ثیؾتزی ثیٗ اعتفبدٜ وٙٙذٌبٖ ٚ ثٙب ثزلزار ثز اعبط ٞٛیت فزٍٞٙی یه ؽٟز، ٔی در ؼزاحی یه فعبی ٔذرٖ -3    

 ٕ٘ٛد.

ی ٔٙؽمٝ ٚ اصَٛ ٔؼٕبری عٙتی در وٙبر لٛاػذ،ؽزایػ ٚ ارتٕبػ-ٞبی خبؿ فزٍٞٙیٜ ٌیزی اس فٙبٚری ٘ٛ در حفظ ارسػثٟز -4    

 ظٛاثػ رذیذ، ارتجبغ ٔغتمیٓ ثب افشایؼ ٔؽّٛثیت ثٙب دارد.
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 ريش تحقیق

 در آٖ تذاْٚ ٚ ٔٙبعت رٚػ تحمیك ا٘تخبة . دارد خٛد ٔٛظٛع ثب ٔتٙبعت رٚػ تحمیك یه ثٝ ٘یبس ػّٕی پضٚٞؼ ٞز اعت ثذیٟی    

 دٚ تٍٙبتًٙ ٚ ارتجبغ در پضٚٞؼ ٚ ٔغئّٝ ثب ٔٛارٟٝ رٚػ. اعت ػّٕی تحمیك یه ی راٞجزد اصَٛ سا ٔغیز پضٚٞؼ ٚ فزآیٙذ تٕبٔی

 ؼَٛ در ٚ ا٘تخبة ویفی تحمیك، رٚػ ایٗ ثٝ ثخؼ ا٘غزبْ ای ٜؽبِٛد ایزبد ثزای ٕٞیٗ رٚ اس اعت. تحمیك ٔبٞیت ٚ عبختبر ثب عٛیٝ

 اس فٛق عؤاِٟبی ثٝ ٔٙبعت پبعخ ٚ ارائٝ ٔمبِٝ ایٗ در ةٔؽّٛ ٘تبیذ ردٖآٚ ثذعت ثزای .اعت ٌزفتٝ لزار ٔٛرد اعتفبدٜ پضٚٞؼ پزٚعٝ

 أىب٘بت ٔٛرٛد اس ثبسدیذ ثب اعت ؽذٜ عؼی ٟ٘بیت در ٚ ؽذٜ اعت اعتفبدٜ ٞبعبیت ٚ ٔمبالت رعبِٝ، وتبة، اس ای اػٓ وتبثخبٖ تحمیك

 .رعب٘ذ ٟ٘بیی ثٙذی رٕغ ثٝ ٚ ٕ٘ٛدٜتىٕیُ  ٚ تحّیُ را آٔذٜ دعت ثٝ ٔؽبِت ، ٔٛردی ٞبیٕ٘ٛ٘ٝ آٚردٖ ٚ ٔیذا٘ی

 

 باد -1-1

 باد جريان ييصگیُای -1-2

عپظ  ٚ ؽٛیٓ آؽٙب آٖ ثز حبوٓ لٛا٘یٗ ثب اعت السْ اثتذا ٔؼٕبری الّیٕی، در آٖ وٙتزَ ٞبی رٚػ ٚ ثبد ٞبی ٚیضٌی ثب آؽٙبیی ثزای    

  .ثپزداسیٓ ٔؼٕبری فعبٞبی ٚ ٔحیػ ثز آٖ تبحیزات ثزرعی ثٝ

 

 باد جريان بر حاكم یهقًاو -1-2-1

 .ظزٚری اعت آٖ ٚظؼیت ٚ عزػت سٔیٙٝ در وبفی اؼالػبت ؽٟزی، داؽتٗ ؼزاحی ٚ ٔؼٕبری ؼزاحی ٔزاحُ در ثبد وٙتزَ ثزای    

 ثٝ ِٚی ٌبٞی دارد، ثغتٍی ٔحّی ثبد رٟت ٚ عزػت ثٝ عبختٕبٟ٘ب، حتی داخُ ٚ ٔؼبثز ثبفت، عؽح در ثبد رٟت ٚ عزػت چٙذ ٞز

 .وٙذٔی تغییز ٚ ٌیزدٔی ٔحیػ لزار ٔؼٕبری ٚ ؼجیؼی ٞبی یضٌیٚ تأحیز تحت ؽذت

 

 جُت تغییر -1-2-1-1

 ٚ اثؼبد ؽىُ تبثغ أز ایٗ .ٌزدد ٔی ثبس خٛد اصّی ٔغیز ثٝ ؼی ٔغبفتی، اس پظ ِٚی دٞذ،ٔی رٟت تغییز ٔٛا٘غ، ثب ثزخٛرد در ثبد    

 (4،ؿ1391اعت. )رٜ ؽٟز، ٔٛا٘غ

 

 
 در ثزخٛرد ثب ٔٛا٘غ ؼجیؼی: تغییز ٔغیز ثبد 1تصٛیز 

 (4،ؿ1391) رٜ ؽٟز،
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 (4،ؿ1391:تغییز ٔغیز ثبد در ثزخٛرد ثب یه ثزد )رٜ ؽٟز،2تصٛیز 

 

 سرعت تغییر -1-2-1-2

 ارتفبع افشایؼ ثب ثبد عزػت ثٙبثزایٗ .یبثذٔی وبٞؼ ٔب٘غ، )ٚ ارتفبع عؽح در(تزاوٓ ٔیشاٖ حغت ثز ٔٛا٘غ ثب ثزخٛرد در ثبد، عزػت    

 ؽٛد. ٔی تز ثیؼ سٔیٗ عؽح اس ؽذٖ ردٚ ٚ

 

 فشار كم ي پرفشار مىاطق ايجاد -1-2-1-3

 اٌزآیذ. ٔی ثٝ ٚرٛد  وٓ فؾبر ٔٙبؼك ٔب٘غ، پؾت ٚ اؼزاف ٚ در پزفؾبر ٔٙؽمٝ ی آٖ، رّٛی در ،وٙذٔی ثزخٛرد ٔب٘ؼی ثب ثبد ٚلتی    

ی  ٔٙؽمٝ ثبد اس ثبؽذ، داؽتٝ خزٚری اٌز ِٚی .ؽٛد ٕ٘ی آٖ ٚارد ثبد خزٚری ٘ذاؽتٝ ثبؽذ، ِٚی ثبؽذ، ثبد ثٝ رٚسٟ٘بی رٚ دارای ٔب٘غ

 (5،ؿ1391ؽٛد. )رٜ ؽٟز، ٔی ی وٓ فؾبر خبرد ٔٙؽمٝ اس ٚ ٚارد پزفؾبر

 

 
 عبختٕبٖ اؼزاف فؾبر وٓ ٚ پزفؾبر ٔٙبؼك اثؼبد ٚ ؽىُ : ٔحُ، 3تصٛیز 

 (5،ؿ1391) رٜ ؽٟز،

 

 باد جريان عملکرد -1-2-2

     :دٞذ لزار تبحیز ٞب را تحت عبختٕبٖ ٚ ٔحیػ ٔختّف، ؽىُ عٝ تٛا٘ذ ثٝ ٔی ثبد رزیبٖ    

                                   

 تًُيٍ -1

ٞبی دعتٍبٜ ٌیزی اسثٟزٜ ثذٖٚ آٖ، تبسٜ ثیزِٖٚ ٞٛای ثب داخُ عبختٕبٖ ربثٝ ربیی ٞٛای فزآیٙذ اس اعتفبدٜ یؼٙی تٟٛیٝ ؼجیؼی،    

تٙفظ  ثٝ دِیُ ثبسدْ، وٝ عبختٕبٖ داخُ ٞٛای فزآیٙذ ایٗ ؽٛد. در ٞبی فغیّی ٔیا٘زصی صزفٔ رٛیی درصزفٝ ٔٛرت وٝ ٔىب٘یىی،
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ؽٛد.  ٔی تؼٛیط ثیزٖٚ عجه ٚ تبسٜ ٞٛای ثب اعت ؽذٜ ٔؾبثٝ، عٍٙیٗ ٔٛارد ٚ دخب٘یبت پخت ٚ پش، اعتؼٕبَ اس ٘بؽی ثٛی پٛعت،

 (6،ؿ1391)رٜ ؽٟز،
 

 خىک سازی -2

 .وٙذ خٙىی ایزبد ٘تیزٝ در ٚ ؽذٜ ٞٛا ٚ ثذٖ ثیٗ تجبدَ حزارت تغزیغ ثبػج ٕٞزفتی فزآیٙذثٝ وٕه  تٛا٘ذٔی ثبد رزیبٖ     

 (6،ؿ1391ٌزٜٚ ثیٗ إِّّی رٜ ؽٟز،)
 

 معماری در باد جريان از استفادٌ -1-3

 ٔٙبؼك در ایٗ، زث ػالٜٚ .ؽٛد ٔی اعتفبدٜ ٞب، عبختٕبٖ داخُ ٞٛای تزذیذ ٚ تٟٛیٝ ؼجیؼی ثزای ثبد رزیبٖ اس الّیٕی ٔؼٕبری در    

 ٘جبیذ ؼزفی اس  .ٌزفت ثٟزٜ ثبد رزیبٖ اس ٞب عبختٕبٖ داخّی فعبی ٚ ٔحیػ خٙه عبسی ثزای تٛأٖی ٘یش عبَ ٌزْ ٞبی سٔبٖ ٚ ٌزْ

 .ٌیزد لزار تٛرٝ ٔٛرد ثبیذ وٝ اعت ٟٕٔی ٔٛظٛع ٘یش ٞبآٖ وٙتزَ ٚ ٔشاحٓ ٚ ٘بٔؽّٛة ثبدٞبی اس پزٞیش وٝ ؽٛد فزأٛػ
 

 سازی طبیعی تًُيٍ ي خىک -1

 ٚ اوغیضٖ ٌبس افشایؼ ٔٛرت تٟٛیٝ ٘ٛع ایٗ .٘بٔٙذٔی ی ؼجیؼیعبختٕبٖ، تٟٛیٝ داخّی فعبٞبی در را ٔحیػ ٞٛای رزیبٖ ثزلزاری    

 .ؽٛد ٔی داخُ عبختٕبٖ در ؽذٜ ٔتصبػذ ثٛٞبی اوغیذوزثٗ ٚدی وبٞؼ
 

 ی حركتیتًُيٍ بٍ كمک ویريی محركٍ -2

عؽح  ٞبی ٞٓرٚس٘ٝ اس اعتفبدٜ اَٚ، پذیز اعت. رٚػ أىبٖ دٚ صٛرت ثٝ عبختٕبٖ داخُ ٞٛای تٟٛیٝ ایثز ثبد رزیبٖ اس اعتفبدٜ    

 )ثبدٌیز یب ثبدخٛر( غیز ٞٓ عؽح تٟٛیٝ اس اعتفبدٜ دْٚ، لزارٔی ٌیز٘ذ. رٚػ ارتفبػی تزاس یه در وٝ اعت وٛراٖ( یب )تٟٛیٝ ػزظی

 یه در ٞبرٚس٘ٝ اٌز (7،ؿ1391) رٜ ؽٟز، ؽٛد. ٔی اعتفبدٜ ٔختّف تفبػیار تزاس اس دٚ ثبد خزٚد ٚ ٚرٚد ثزای آٖ در وٝ اعت

 ثٍیز٘ذ. لزار ٞٓ ٔمبثُ رجٟٝ دٚ رٚی ثبسؽٛٞب وٝ اعت أىب٘پذیز سٔب٘ی تٟٛیٝ ثٟتزیٗ ثبؽٙذ، داؽتٝ لزار عؽح

 
 (7،ؿ1391پٙززٜ  )رٜ ؽٟز، دٚ اس اعتفبدٜ ثب ٞٛا وٛراٖ : رٚػ اَٚ: ایزبد4تصٛیز

                                   
 : رٚػ دْٚ: ثزلزاری رزیبٖ ٞٛا ثب اعتفبدٜ اس یه پٙززٜ ٚ یه5تصٛیز 

 (8،ؿ1391وب٘بَ ػٕٛدی عز ثبس   )رٜ ؽٟز،
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 : وٛراٖ وبُٔ ثب اعتفبدٜ اس پٙززٜ ٞبیی وٝ رٚی دٚ دیٛار ٔمبثُ ٞٓ لزار ٌزفتٝ ا٘ذ.6تصٛیز 

 (8،ؿ1391) رٜ ؽٟز،

 

 ثٝ وٕتزیٗ ٔیشاٖ تٟٛیٝ ٔتؼّك .ثبؽذ ٞٓ رجٟٝ ٔزبٚر دٚ رٚی دٚ ثبسؽٛ، دارای عبختٕبٖ ٔیبفتذ وٝ اتفبق سٔب٘ی دْٚ دررٝ تٟٛیٝ    

 دٚ ثبسؽٛ، اختالف ثیٗ تیغٝ ٞبی ػٕٛدی یب ارتفبع اختالف ایزبد آ٘ىٝ ثب ثٝ ؽزغ اِجتٝ اعت، رجٟٝ یه رٚی ثبسؽٛ دٚ ثب عبختٕب٘ی

 (8،ؿ1391) رٜ ؽٟز، ؽٛد. ایزبد فؾبر

 

 
 : ثزلزاری رزیبٖ ٔحذٚد ٞٛا ثب اعتفبدٜ اس دٚ پٙززٜ رٚی یه دیٛار7تصٛیز 

 (8،ؿ1391) رٜ ؽٟز،

 

 اس دیٍز ی رٚس٘ٝ اس ٚ ٞذایت عبختٕبٖ داخُ ثٝ ٔزتفغ تز، ی رٚس٘ٝ اس ثبد ٔی ٌیز٘ذ، لزار ٔتفبٚت عؽح دٚ در ٞب رٚس٘ٝ ٚلتی    

 (8،ؿ1391،) رٜ ؽٟز ٔی ؽٛد. خبرد عبختٕبٖ

 

 
 پٙززٜ اس یب دیٍز وب٘بِی اس آٖ ٚ خزٚد ػٕٛدی وب٘بَ یه ؼزیك اس ٚ عبختٕبٖ ثبالی اس ٞٛا : ٚرٚد8تصٛیز

 (8،ؿ1391) رٜ ؽٟز،

 

 تٟٛیٝ ثٝ وٕه ٘یزٚی ٔحزوٝ ی حزارتی )رزیبٖ ٕٞزفتی( -3
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 در .وٓ فؾبر اعت ٔحیؽی ثٝ پزفؾبر ٔحیؽی اس ٞٛا ٖرزیب ٔفْٟٛ ثزلزاری ثٝ ربثٝ ربیی ٞٛا، یب ٕٞزفتی رزیبٖ اس اعتفبدٜ ثب تٟٛیٝ    

 حذ ٘یغت.)در لٛی ثبد ٘یزٚی ا٘ذاسٜ ثٝ رزیبٖ ایٗ ثبؽٙذ  اِجتٝ لزار داؽتٝ ٔتفبٚت فؾبر ٚ دٔب ثب ٔٙؽمٝ دٚ در ثبسؽٛٞب ثبیذ حبِت ایٗ

 (8،ؿ1391) إِّّی رٜ ؽٟز، اعت( ٘غیٓ

افتبدٖ  رزیبٖ ثٝ ثبػج عبختٕبٖ، یه ٔختّف ٘ٛاحی ٚ ٚ عزپٛؽیذٜ عزثبس ٝٔٙؽم دٚ عبختٕبٖ، خبرد ٚ داخُ ٔیبٖ دٔبی اختالف    

 ٞٛای ؽذٖ ربیٍشیٗ ٚ عمف سیز در ؽذٜ ا٘جبؽتٝ ٞٛای ٌزْ خزٚد ٔٛرت فعب، یه فٛلب٘ی لغٕت در ثبسؽٛ ؽٛد. ٚرٛد ٔی ٞٛا

 ٞبی ثبسؽٛ ؼزیك اس خبرد ٞٛای ٔىؼ ٔٛرت فعب، لغٕت پبییٙی در ؽذٜ ایزبد ٘غجی خالء .ؽٛد ٔی لغٕت ایٗ در تز عؽٛح پبییٗ

 (9،ؿ1391) رٜ ؽٟز، ؽٛد. ٔی تحتب٘ی

 

 
 (9،ؿ1391: ٘مؼ اختالف دٔبی ٞٛای ٔزبٚر عمف ٚ وف یه فعب در ایزبد ٘غیٓ) رٜ ؽٟز،9تصٛیز

 پزفؾبر ثٝ ی ٔٙؽمٝ اس ٞٛا افتبدٖ رزیبٖ ثٝ ثبػج وٝ ٔیىٙذ عؽح ایزبد دٚ ٔیبٖ فؾبری اختالف ثبسؽٛ، دٚ ثیٗ سیبد ارتفبع اختالف    

 خبصیت اس اعتفبدٜ ثزای ثبدخبٖ ٚ ٞٛاوؼ ٔب٘ٙذ ارشایی . ٌٛیٙذ دٚدوؾی ٔی خبصیت ٚیضٌی، ایٗ ثٝ .ؽٛد ٔی فؾبر وٓ ی ٔٙؽمٝ

 (9،ؿ1391)رٜ ؽٟز، ا٘ذ. ؽذٜ ؼزاحی ربی آٖ، ثٝ خبرد ٞٛای وزدٖ ربیٍشیٗ ٚ داخّی ٞٛای ی تخّیٝ دٚدوؾی، یؼٙی

 

 
 (9،ؿ1391بدخبٖ ٚ ٞٛاوؼ ) رٜ ؽٟز،:رٚػ ٞبی ٔختّف عبخت ث11تصٛیز

 اس اعتفبدٜ ثذٖٚ وٝ اعت ؽذٜ ؼزاحی چزخبٖ ثبدخبٖ ٘بْ ثبدخبٖ ثٝ ٘ٛػی خبصیت، ایٗ اس ثٟزٜ ثزداری ثزای اخیز عبِٟبی در      

 ٛیتتم ٔی افشایذ ثزای خزٚری ٞٛای رزیبٖ ؽذت ٚ عزػت ثز ثبدخبٖ، خزٚری ا٘تٟبی در فٗ یه تؼجیٝ ثٝ وٕه فمػ ٚ ثزق ا٘زصی

   وزد. اعتفبدٜ ٔیؾٛد، ا٘جبؽتٝ ثبدخبٖ رذارٜ در خٛرؽیذ ٔغتمیٓ احز تبثؼ ثز وٝ ٌزٔبیی اس تٛاٖ ٔی )ثبدخبٖ( ٞٛاوؼ احز

 تزی ثیؼ عزػت ثب ٚ ؽذٜ ٌزْ ٘یش ثبدخبٖ داخُ ٞٛای تذریذ ثٝ ؽٛد، ٔی ٌزْ خٛرؽیذ ٔغتمیٓ تبثؼ احز ثز ثبدخبٖ رذارٜ          

 (11،ؿ1391) رٜ ؽٟز، رٚد. ٔی ثبال
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 (11،ؿ1391) رٜ ؽٟز، خبصیت افشایؼ ثزای چزخبٖ، :تؼجیٝ ثبدخب11ٖتصٛیز

 

 
 (11،ؿ1391) رٜ ؽٟز، :ؼزاحی دٚدوؼ خٛرؽیذی، ثزای تمٛیت خبصیت دٚدوؾی12تصٛیز

 

 خىک سازی بٍ كمک خاصیت بريدت تبخیری  -4

 تزویت تجخیزی ثزٚدت ثب تٛا٘ذ ٔی ،)ٌزْ ٞٛای ربی ٝث ٞٛای خٙه وزدٖ ربیٍشیٗ وٕه ثٝ( خٙه عبسی ٚ تٟٛیٝ ثز ػالٜٚ ثبد    

السْ  ٌزٔب تز، ارغبْ یب آة اس پٛؽیذٜ عؽٛح اس آة تجخیز فزآیٙذ، ثزای ایٗ در .ؽٛد  خٙىغبسی فزآیٙذ تمٛیت ٚ تغزیغ ٚ ٔٛرت

ٔزبٚرت  اس ثبد رزیبٖ اٌز تزتیت ایٗ ثٝ  ؽٛد. ٔی تبٔیٗ تز یب رغٓ آة اس پٛؽیذٜ عؽح ٔزبٚر ٞٛای اس آٖ اصّی ثخؼ وٝ اعت،

ثٝ وٕه  عبختٕبٖ ٞٛای تٟٛیٝ .ؽٛد ٔی خٙه ثبد رزیبٖ ٚ تجخیز ؽذٜ ػُٕ صزف آٖ در ٔٛرٛد ٌزٔبی وٙذ، ػجٛر عؽٛح ایٗ

 (12،ؿ1391دارد )رٜ ؽٟز، ثیؾتزی  وٙٙذٌی ٚخٙه تبحیز ؽٛد، ٔی خٙه رٚػ ایٗ ثٝ وٝ رزیب٘ی

 

 

 باد، ساختمان ي بادگیرَا -1-4

 ؼت ٔزدْ ٘ٛاحی ٌزٔغیز ثزای تٟٛیٝ ٚ خٙه عبسی خب٘ٝ ٞبی خٛد تٟٙب ثٝ ػبُٔ ؼجیؼی ثبد ٔتىی ثٛد٘ذ. پیؼ اس ػصز صٙ    

عبَ لجُ اس ٔیالد ٔغیح عبختٙذ.  ایٗ عبسٜ ثز ٔجٙبی اختالف فؾبر  1311را وٝ ٔؼٙی آٖ ٌیز٘ذٜ ثبد اعت، ٔصزیبٖ در حذٚد   1ّٔىف 

(  Malqafثز ربثٝ ربیی ٞٛا ػُٕ ٔی وزد. ثبدٌیز )ؽىُ اصالح ؽذٜ  2دوؾیٔٛرٛد در اؼزاف عبختٕبٖ ٚ ٕٞزفت ٘بؽی اس احز دٚ

                                                           
1 Malqaf 

2 Stack effect 
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در ایزاٖ ٚ دیٍز وؾٛر ٞبی حٛسٜ خّیذ فبرط ٞشاراٖ عبَ اعت  وٝ رٚاد دارد ٚ ٔٛحز تزیٗ ػٙصز ٔؼٕبری ثزای وبٞؼ دٔب ثٛدٜ 

  اعت. ثبدٌیزٞب در اثؼبد، ؽىُ خبرری، رٟت ثبسؽٛٞب ٚ تّفیك ثب آة ٚ آة ا٘جبرٞب در ٔٙبؼك ٔختّف ٔتٙٛع ا٘ذ.

ت اعت وٝ ٞٓ ثٝ صٛرت ثبدخٛر ٚ ٞٓ ثٝ صٛرت خزٚری ػُٕ وزدٜ، ٔززای لبئٓ آٖ ثٝ ثبدٌیز ٔزٕٛػٝ حبث» ِٚی ثٝ ؼٛر وّی        

صٛرت چٟبرعٛ ثبس )ٌبٞی تٟٙب دٚ عٛ(ٚ در ثبالعت ٚ یه رفت دیٛارن رذاٌز ثٝ صٛرت لؽزی ٚ ٔتمبؼغ تب پبیبٖ ؼَٛ ثبدٌیز لزار 

رزاٖ ٞٛای خٙىی را ثٝ داخُ اتبق ٞذایت وٙذ، ٕٞچٙیٗ ٌزفتٝ ٚ ٌزفتٝ اعت. ثبدٌیز ایٗ لبثّیت را دارد وٝ ثبد را اس رٟبت ٔختّف 

ٔی تٛا٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ دٚدوؼ ػُٕ وٙذ. در ایٗ صٛرت ٞٛای ٌزْ ثز احز اختالف فؾبر )ثیٗ ثبال ٚ پبییٗ(دٚدوؼ اس ٚرٝ پؾت ثبدٌیز 

 (113،ؿ 1391ٛؽیبٖ ،)خبٔ« وؾیذٜ ٔی ؽٛد.در ٔٛالؼی وٝ ثبد وٓ اعت تٟٛیٝ عبختٕبٖ تٟٙب ثٝ ٚاعؽٝ احز دٚدوؾی ٔیغز اعت. 
 

 بادگیر -1-5

 عبِیبٖ ٔؽجٛع، تٟٛیٝ دعتٍبٜ ایٗ .اعت وٛیزی ٌزْ ٔٙبسَ داخُ در خٙه فعبی ایزبد ثزای ایزا٘ی اثذاػی رٚػ یه ثبدٌیز،    

 صٛرت ثٝ وٛچىی ثزرىٟبی ٔؼٕٛالً ثبدٌیزٞب .اعت ٕ٘ٛدٜ تحُٕ لبثُ را ایزاٖ ٔزدْ س٘ذٌی فعبی دٚر، رٚسٌبراٖ اس دراسی

  ؽٛد. ٕ٘ی دیذٜ ٚرٝ ٞیچ ثٝ آٟ٘ب در ٔخّج عبختبر وٝ ٔٙتظٕٙذ ظّؼیٟبی چٙذ یب رظّؼیچٟب

 اس لغٕتی ثزرٚی ثبدٌیزٞب ٔؼَٕٛ ثؽٛر .اعت ؽذٜ تؾىیُ ثبْ رٚی در خب٘ٝ دیٍز ربٞبی اس تز ٔزتفغ تمزیجبً ثزرىی اس ثبدٌیز    

 لزار ػٕبرت ٞز تبثغتب٘ی اتبلٟبی ا٘تٟبی در وٝ اعت ثٛدٜ وٛچه ایٛا٘ی حٛظخب٘ٝ .ا٘ذ ؽذٜ ٔی ثٙب حٛظخب٘ٝ ٘بْ ثٝ وٛیزی ٞبی خب٘ٝ

 اعت. داؽتٝ

 ٚ خب٘ٝ حیبغ ٔیبٖ راثػ فعبی ؽىُ ثٝ حٛظخب٘ٝ .ا٘ذ ؽذٜ تؾىیُ سیبد درٞبی ٚ ثشري اثؼبد ثب اتبلٟبیی اس تبثغتب٘ی اتبلٟبی    

 ایٗ ٔیبٖ در حٛض ایٗ ٚرٛد ػّت ثٝ ٘یش فعب یٗا ٘بٍٔذاری دِیُ ٚ ثٛد وٛچىی حٛض فعب، ایٗ ٔیبٖ در .اعت تبثغتب٘ی اتبلٟبی

 ٔی ٞذایت حٛض آة رٚی ثٝ را ٞٛا رزیبٖ دار٘ذ وٝ ٔٙبفذی ؼزیك اس ِٚی دار٘ذ، لزار حٛض ایٗ ثبالی در ثبدٌیزٞب .اعت ثٛدٜ فعب

 عبختٕبٖ در چٛثی یزٞبیت اس ثبد ٚسػ ٔمبثُ در آٟ٘ب ٕ٘ٛدٖ ٔحىٓ ثزای ٚ ا٘ذ ؽذٜ ٔی عبختٝ ٌُ ٚ خؾت اس ػٕٛٔبً ثبدٌیزٞب .ٕ٘بیٙذ

  اعت. ؽذٜ آراعتٝ ٘مؾذار آرزٞبی ثب تشئیٙی صٛرت ثٝ ثبدٌیز .اعت ؽذٜ ٔی اعتفبدٜ

 ٔی أزٚس آثی وِٛزٞبی صٛرت ثٝ ثبدٌیزٞب وبروزد ٘ح٠ٛ  .ا٘ذ ثٛدٜ سیجبیی لٛعٟبی صٛرت ثٝ ٚرٚدی ٔٙفذٞبی دارای ثبدٌیزٞب    

 ثز ثزخٛرد اس پظ ؽذ، ٔی ٞذایت آة حٛض رٚی ثٝ ٔزٕغ صٛرت ثٝ ٚ ؽذٜ ٚارد آٖ ٝث ثبدٌیز ٔٙبفذ اس ثبد وٝ صٛرت ایٗ ثٝ ثبؽذ،

 ٔی ثبدٌیز دٞب٘ٝ اس ؽذٜ ٚارد ثبد ؽذٖ عزد ٔٛرت وٝ ٌزٔبٌیز اعت ػّٕی تجخیز ػُٕ .ٌزفت ٔی ا٘زبْ تجخیز ػُٕ حٛض آة رٚی

 وٝ لذیٕی ػٕبرتٟبی اس ثؼعی در ٌزدد. ٔی ٟباتبل درٖٚ ٞٛای ؽذٖ عزد ثبػج ٚ ؽذٜ تبثغتب٘ی اتبلٟبی ٚارد عزد ثبد عپظ .ٌزدد

 خٙه وِٛزداؽت. ثبد وب٘بِٟبی ٔب٘ٙذ داالٟ٘بیی ٚ ٔٙبفذ تبثغتب٘ی اتبلٟبی ٚ ثٛد ای درثغتٝ فعبی حٛظخب٘ٝ ثٛد، حزٚتٕٙذ افزاد ثٝ ٔتؼّك

 غذایی ٔٛاد ٍٟ٘ذاری ثزای عزداة یفعب عزدوزدٖ ػٙٛاٖ ثٝ ثبدٌیزٞب دیٍز ٜ ٞبی اعتفبد اس ؽذ. ٔی خب٘ٝ اتبلٟبی ٚارد داالٟ٘ب ایٗ اس

 (3، ؿ1389)ٚحٛلی فز،ػذَ پزٚر، .ثٛد ا٘جبرٞب آة خٙه وزدٖ ٘یش ٚ

 

 اجسای تشکیل دَىذٌ بادگیرَا  1-5-1

 لفغٝ: لغٕت راط ثبدٌیز اعت وٝ ؽبُٔ ٔزبری ػجٛر دٞٙذٜ ٞٛا ٔی ثبؽذ. - 1   

 ار ٔی ٌیزد.عبلٝ: آٖ ثخؼ اس ثذ٘ٝ ثبدٌیز وٝ حذ فبصُ لفغٝ ٚ ثبْ لز -2   

 تیغٝ: تیغٝ ٞب ػٙبصزی ٔتؾىُ اس خؾت ٚ آرز ٔی ثبؽٙذ وٝ وب٘بَ ثبدٌیز را ثٝ چٙذ وب٘بَ وٛچىتز تمغیٓ ٔی وٙٙذ. -3   
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 اِف(تیغٝ اصّی: دیٛارٜ ٞبیی وٝ تب ٔزوش ثزد ادأٝ ٔی یبثٙذ ٚ وب٘بَ ثبدٌیز را ثٝ وب٘بَ ٞبی وٛچىتز تمغیٓ ٔی وٙٙذ.

وٝ تب ٔزوش ثزد ادأٝ ٕ٘ی یبثٙذ ٚ فمػ تب ػزض دیٛارٜ ٞبی خبرری پیؼ ٔی رٚ٘ذ.تیغٝ فزػی در ٕ٘بی  ة( تیغٝ فزػی: دیٛارٜ ٞبیی

 ثبدٌیزٞب ٕٞچٖٛ پزٜ ٞبی وب٘بَ وِٛز ٕ٘بیبٖ ٞغتٙذ.

ٔی ؽٛد ٚ ٔٙبفذ ثبس ٚ ثغتٝ: در ٕ٘بی ثبدٌیزٞب ثٝ ٞز فعبیی وٝ ٔب ثیٗ دٚ تیغٝ )چٝ تیغٝ اصّی چٝ فزػی( لزار ٌیزد، ٔٙفذ ٌفتٝ  -4    

چٙب٘چٝ ثبس ثبؽذ ٚ ٞٛا ثتٛا٘ذ اس ٔیبٖ آٖ ػجٛر وٙذ ٔٙفذ ثبس ٚ در غیز ایٗ صٛرت ٔٙفذ ثغتٝ ٘بٔیذٜ ٔی ؽٛد.)ٔحٕٛدی ٚ 

 (27،ؿ1387ٔفیذی،

 تٛاٖ فبرط ٔی خّیذ ٟٞبی وزاٖ ٚ ارٚ٘ذ ؼجظ، رٟزْ، یشد، وبؽبٖ، عٛساٖ ٚ خؾه دؽتٟبی در را ثبدٌیزٞب تؼذاد ثیؾتزیٗ    

 آٖ ثز ثبدٌیزٞب ػالٜٚ وٝ ای ثٝ ٌٛ٘ٝ .اعت ؽذٜ ٌزفتٝ ثٟزٜ خٛثی ثٝ ایزا٘ی ٔؼٕبری ٞبی تٛا٘بیی اس ثبدٌیزٞب عبخت در .دٕ٘ٛ ٔؾبٞذٜ

ٕ٘بیٙذ. )ٚحٛلی فز،ػذَ  ایزبد ٔی ٘یش سیجبی چؾٍٕیز عبختٕبٟ٘ب، اس رشئی ٔی ٕ٘بیٙذ، ثٝ ػٙٛاٖ ثزآٚردٜ را ٔحیؽی سیغت اٞذاف وٝ

 (4، ؿ1389پزٚر،

 

 ت استفادٌ از بادگیرمشکال -1-6

أزٚسٜ ثٝ دِیُ تٛرٝ ثیؾتز ثٝ ٔؼٕبری پبیذار ٚ ؼزاحی عبختٕبٖ ٞبی عجش، أىبٖ ثزرعی ٚ اعتفبدٜ ٔؽّٛة ٚ ٔتٙٛع اس ثبدٌیزٞب در     

عبختٕبٖ ٞبی أزٚسی پذیذ آٔذٜ اعت. اس آ٘زب وٝ اٍِٛی اصّی ؼزاحی ایٗ ثبدٌیز ٞب ٔؼٕبری عٙتی ٚ لٛاػذ حبوٓ ثز ٔؼٕبری 

ؽتٝ اعت، ارزای آٟ٘ب در عبختٕبٖ ٞبی أزٚسی ٔؾىالتی پذیذ ٔی آٚردوٝ ثخؾی اس آٖ ٞب ٕٞٛارٜ ثب ایٗ عبختبر ٕٞزاٜ ثٛدٜ ٚ ٌذ

یىی اس ثشرٌتزیٗ ایٗ ٔؾىالت وٙتزَ ٞٛای ٚرٚدی در . (113،ؿ 1391ثخؾی اس آٖ ٞٓ ساییذٜ س٘ذٌی أزٚسی اعت. )خبٔٛؽیبٖ، 

اعتفبدٜ اعت وٝ در ٌذؽتٝ عبوٙبٖ را ثٝ عبخت فعبٞبی ٔزشا ثزای س٘ذٌی سٔغتب٘ی ٚ فصَٛ ٔختّف ٚ ٔیشاٖ آٖ در فصُ اٚد 

تبثغتب٘ی ٚأی داؽت. ٚرٚد ٌزد ٚ خبن ٚ غجبر ٚ دیٍز آِٛدٌی ٞبی ٔحیؽی اس ؼزیك دٞب٘ٝ ٞبی ثبدٌیز ٚ ٕٞچٙیٗ در  وبرثزی ٞبیی 

ٔغئّٝ دیٍز ٔؾىُ آفزیٗ اعت. ٚ...( ٚرٚد ٚ خزٚد صذا وٝ آِٛدٌی صٛتی إٞیت دارد )ٔذارط ،عبِٗ ٞبی عخٙزا٘ی ، وتبثخب٘ٝ ٞب 

ؼزاحی ثبدٌیزٞب ثٝ ٘حٛی اعت وٝ در ٍٞٙبْ آتؼ عٛسی دٚد را اس عبختٕبٖ خبرد وٙذ، یب حذالُ ثبػج ٞٛارعب٘ی ٚ ٌغتزػ ثیؾتز 

تٝ را ٘یش ٘جبیذ فزأٛػ ایٗ ٘ى ٔی وٙذ. ٜ در عمف ٔغبِٝ أٙیت را ٔؽزحآتؼ ٘ؾٛد. ٚ ثبالخزٜ رٚس٘ٝ ٞبی ٔتؼذد ٚ ٚعیغ ایزبد ؽذ

وٙیٓ وٝ اعتفبدٜ اس ثبدٌیز تغییزات چؾٍٕیزی را در ٔؼٕبری ، فزْ ٚ عبختبر ثٙبٞب ایزبد ٔی وٙذ وٝ تؽبثك آٖ ثب ٔؼٕبری ٚ عّیمٝ ٔذرٖ 

ٜ أزٚسی ربی ثحج دارد. ثزای حُ ایٗ دعت ٔؾىالت ، ٔؽبِؼبت ٚ تحمیمبت ثغیبری صٛرت ٌزفتٝ ٚ در ثغیبری اس ٔٛالغ ٘یش را

 (114،ؿ 1391حُ ٞبی وبرثزدی ثٝ دعت آٔذٜ اعت. ثبدٌیزٞبی ٔذرٖ  ٕ٘ٛ٘ٝ ای اس ایٗ راٜ حُ ٞب ٞغتٙذ . )خبٔٛؽیبٖ،

 

 بادگیرَای مذرن -1-7

 اعت.  ؽذٜ ؼزاحی ثبد، رزیبٖ اس ثزداری ثزای ثٟزٜ ایزا٘ی، ثبدٌیز اس اِٟبْ ثب ثغیبری، ارشاءِ اخیز، ٞبی عبَ در    
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 (12،ؿ1391) رٜ ؽٟز، ٔذرٖ ثبدٌیزٞبی اع:ا13ٛ٘تصٛیز

 

 ثزای تغزیغ ٌبٜ  ؽٛد ٔی اعتفبدٜ ٘یش ٘ٛررعب٘ی ثزای ٞٛا، ا٘تمبَ رزیبٖ ثز ػالٜٚ ؽذٜ ؼزاحی وب٘بَ اس ثبدٌیزٞب، ا٘ٛاع ثزخی در    

 اظبفٝ اعت، تؼجیٝ ؽذٜ تٕبٖعبخ ٘ٛر ٚ تٟٛیٝ تبٔیٗ ثزای وٝ ٘ظز ٔٛرد وب٘بَ ثٝ فٗ ٘یش یه ،)خٛرؽیذ ا٘زصی اس ٌیزی ثٟزٜ ثب( تٟٛیٝ

 (12،ؿ1391ؽٛد. )رٜ ؽٟز، ٔی

 

 
 [Khatami, 2009]:ثزػ تزویت ػّٕىزد عیغتٓ ٘ٛر رعبٖ ٚ ثبدٌیز ٔذر14ٖتصٛیز 

Combination of wind-catcher, sun-pipe and fan in a component 
 

لبثُ اػتٕبد ٚ ٔٛحز در اعتفبدٜ اس ا٘زصی ثبد ٔؼزفی ؽذٜ  در د٘یبی صٙؼتی عبسی عبختٕبٖ ٔحصٛالتی ثٝ ٘بْ ثبدٌیز ثٝ ػٙٛاٖ اثشار    

ا٘ذ. در ؼزاحی ایٗ ٔحصٛالت تالػ  ؽذٜ در وٙبر ثٟزٜ ثزداری  اس تززثٝ ٚ عبختبر ثبدٌیزٞب ٚ ثبدخبٖ ٞبی عٙتی، ثب در ٘ظز ٌزفتٗ 

ٔذرٖ ٚ رٚ ثٝ تٛعؼٝ أزٚسی اعتفبدٜ  تٕٟیذاتی ٔؼبیت اعتفبدٜ اس  ؽىُ عٙتی آٖ ثزؼزف  ٚ اس ایذٜ اصّی ثزای اعتفبدٜ در ٔؼٕبری

 (114،ؿ 1391ؽٛد. )خبٔٛؽیبٖ،

 

 

 وحًٌ كاركرد  -1-7-1
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، ؼی ثبد ٚ ربثزبیی ٞٛای عزد ٚ ٌزْثز ٔجٙبی احزات ؼجی ثبدٌیزٞبی ٔذرٖ ثی ٞیچ ثخؼ ٔتحزن ٚ ثب اعتفبدٜ اس ٔٙبفذ ػٕٛدی،    

ٜ ػّٕىزد ایٗ عیغتٓ ثز ٔجٙبی لٛا٘یٗ عبدٜ در ثبدٌیزٞبی عٙتی ثٝ ٚعیّٝ ٞٛای تبسٜ را ثٝ اتبق ٚارد ٚ ٞٛای وٟٙٝ را خبرد ٔیىٙذ. ٘حٛ

حزوت ٞٛای ٌزْ ٚ عجه ثٝ ؼزف ثبالعت، وٝ ثبػج افت فؾبر در اتبق ٚ در ٘تیزٝ ٔىؼ ٔی ؽٛد ٚ حزوت ثیٗ ٞٛای عزد ٚ ٌزْ 

 را ٕٔىٗ ٔیىٙذ.

ایٗ  ثٝ دِیُ ٌؾٛدٜ ٔب٘ذٖ ثبسؽٛٞب ٔٛظٛع ثغیبر ٟٔٓ اعت. أٙیت: در عبختٕبٖ ٞبی تزبری ٚ ادارات ٚ ... ثٝ خؽز افتبدٖ أٙیت    

 ٔؾىُ ثب تؼجیٝ دریچٝ ٞبیی اس فٛالد ظذ سً٘ در درٖٚ ثبدٌیز رفغ ؽذٜ اعت.

ا٘تمبَ صذا: آِٛدٌی صٛتی ٔؾىّی اعت وٝ در عبختٕبٖ ٞبیی ثب تٟٛیٝ ٔؽجٛع ٔیتٛاٖ آٖ را ثب ثغت در ٚ پٙززٜ ٞب ثٝ حذالُ     

عیغتٓ ثبدٌیزٞبی ٔذرٖ ثزای آسٔبیؼ ثٝ ٔزوش آسٔبیؼ آوٛعتیه ایبِت ٔتحذٜ ارعبَ ؽذ  2115ٚ دعبٔجز  2112رعب٘ذ. در صا٘ٛیٝ 

ٔیّیٕتزی  15وٕتز اس پٙززٜ ثبس ثٛد. ثب افشٚدٖ پٛؽؼ  ٚاحذ 26صذای عیغتٓ ثبدٌیز ٔذرٖ  وٝ در ٔمبیغٝ ثب اعتب٘ذارد رٟب٘ی، ا٘تمبَ

ٚاحذ افشایؼ یبفت ٚ ثٝ ػذد ٔؽّٛة ٘شدیه تز ؽذ.  11یٗ در حذٚد آوٛعتیه ثٝ ثذ٘ٝ داخّی دعتٍبٜ ، ایٗ ٔیبٍ٘

 (114،ؿ 1391)خبٔٛؽیبٖ،

 
 [Khatami, 2009]:عیغتٓ ػّٕىزد ثبدٌیزٞبی ٔذرٖ ٚ تزٟیشات ٚاثغتٝ ثٝ آ15ٖتصٛیز

Acoustic matters inside wind-catcher’s structure 
 

ثز٘بٔٝ ریشی اعتفبدٜ در فصَٛ ٔختّف ، ایٗ عیغتٓ ثٝ دأپزٞبی ٚیضٜ ای اعتفبدٜ در فصَٛ ٔختّف ٚ آتؼ عٛسی: ثزای أىبٖ     

ٔزٟش اعت وٝ ثب صزف ا٘زصی ثغیبر پبییٗ ٔیشاٖ ٞٛای ٚرٚدی را وٙتزَ ٔیىٙٙذ. رٚی پُٙ وٙتزَ ثبدٌیزٞب چٟبر حبِت ثٟبر، تبثغتبٖ، 

ذ ٚ دعتٍبٜ ٔیشاٖ وٙتزَ دی اوغیذ وزثٗ ٔٛرٛد در پبییش ٚ سٔغتبٖ ٚرٛد دارد وٝ ثب ا٘تخبة ٞز یه اس ایٗ حبالت ٚ ثٝ وٕه دٔبعٙ

ٞٛا، ٔیشاٖ ٚرٚدی ٚ خزٚری ٞٛا ٚ آالیٙذٜ ٞب ثٝ آعب٘ی لبثُ وٙتزَ ا٘ذ ٚ حتی ٔی تٛاٖ رذای اس عیغتٓ ٞٛؽٕٙذ در آٖ تغییز ایزبد 

ٝ ٔتغیز اعت. درصذ صزفب ثزای تٟٛی 5تب  3درصذ ٚ در سٔغتبٖ،  111وزد.ایٗ ٔیشاٖ تٛعػ عیغتٓ ٞٛؽٕٙذ در تبثغتبٖ 

وٙٙذ ٚ ثٝ ٚاعؽٝ ارتجبغ سٔبٖ ٚلٛع آتؼ عٛسی ٘یش ػُٕ ٔی، در . دأپزٞبی وٙتزَ ٔیشاٖ ٞٛادٞی(115،ؿ 1391)خبٔٛؽیبٖ،

ٞٛؽٕٙذ ثب عیغتٓ اػالْ حزیك عبختٕبٖ ، در سٔبٖ حزیك ٔغذٚد ٚ اس ؼزفی ٔب٘غ ٞٛارعب٘ی ثٝ آتؼ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔب٘غ ػُٕ وزدٖ 

 (115،ؿ 1391عزایت آٖ ثٝ دیٍز ؼجمبت ٔی ؽٛ٘ذ. )خبٔٛؽیبٖ، ثبدٌیز ثٝ صٛرت تُٛ٘ آتؼ ٚ

             

 ومًوٍ مًردی  -1-8

 اس ثبد، دریبفت ثزای ؼزح ایٗ ٕٞىبراٖ، در ٚ فٛرد ؽزوت :اٍّ٘غتبٖ، ؼزاح در ِیچغتز دا٘ؾٍبٜ :وٛئیٗ ، ٔحُ عبختٕبٖ  :ؼزح    

 (21،ؿ1391) رٜ ؽٟز،.اعت ؽذٜ اعتفبدٜ بٖ،عبختٕ ثبْ در ٞٛاوؼ ٚ ٔختّف ٞبی رجٟٝ در ٔتؼذد ثبسؽٛٞبی
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 آٖ خزٚد ثزای ٞٛاوؼ ا٘ٛاع ثیٙی پیؼ  ٚ عبختٕبٖ ثٝ ٞٛا ٚرٚد ثزای ٔتؼذد ثبسؽٛٞبی :تؼجی16ٝتصٛیز 

 (21،ؿ1391) رٜ ؽٟز،

 

 وتیجٍ گیری

ٔٙبثغ ا٘زصی تزذیذ  أزٚسٜ ثب تٛرٝ ثٝ ٔؾىالت سیغت ٔحیؽی ٚ ٔصزف ثی رٚیٝ عٛخت ٞبی فغیّی ٚ خؽز ٘بثٛدی رٚسافشٖٚ    

٘بپذیز، ٔؽبثك ٔغبئُ ٔؽزح ؽذٜ در ٔجبحج تٛعؼٝ پبیذار ٘بٌذیز ثٝ ایزبد راٞىبرٞبیی ثزای صزفٝ رٛیی در ٔصزف ا٘زصی ٚ ٕٞچٙیٗ 

ثٟزٜ ٌیزی اس ا٘زصی ٞبی تزذیذ پذیز ٔی ثبؽیٓ. وٝ ا٘زصی خٛرؽیذی، ثبد، أٛاد ٚ آة ربری اس رّٕٝ ایٗ ا٘زصی ٞب ٔی ثبؽٙذ وٝ ثب 

زٜ ٌیزی اس آٟ٘ب ٔی تٛاٖ ثٝ ٘تبیذ ٔؽّٛة دعت یبفت. ثب ؽٙبخت لٛا٘یٗ ثبد ٚ آحبر ثٝ رب ٔب٘ذٜ اس آٖ در ٔؼٕبری، ٔی تٛاٖ اس رزیبٖ ثٟ

ثبد در عٝ ػزصٝ تٟٛیٝ ؼجیؼی، خٙه عبسی ٔحیػ ٚ عبختٕبٖ ٚ ٕٞچٙیٗ وٙتزَ ثبدٞبی ٘بٔؽّٛة ثٟزٜ ٌزفت وٝ ثزای رعیذٖ ثٝ ایٗ 

ّٕىزد ثبد در ثزخٛرد ثب ٔٛا٘غ ٚ ػجٛر اس آٟ٘ب را ؽٙبعبیی وزد.ثزرعی ٞب ٘ؾبٖ ٔی دٞذ وٝ ٔی تٛاٖ ثب رٕغ ٞذف اثتذا ثبیذ ٘حٜٛ ػ

آٚری اؼالػبت ٚ ارائٝ  راٞىبرٞبی ٔٙبعت اس ٚیضٌی ٞبی الّیٕی وٝ ٌبٞی خٛد را ثٝ صٛرت ثزخی ٔؾىالت ٘ؾبٖ ٔی دٞٙذ ثٝ 

 ػٙٛاٖ ٔشیت ثٟزٜ ثزد.

تغییز یبفتٝ ایذٜ ٞبی ٔجتىزا٘ٝ ای اعت وٝ صذٞب عبَ پیؼ تٛعػ ٘یبوبٖ ٔب خّك ؽذٜ  ی اس صذٞب ؽىُآ٘چٝ در ایٗ ٔمبِٝ آٔذ یى    

تز عبختٝ اعت. راٜ وبرٞبیی وٝ در ػیٗ عبدٌی اس ٔٙبثغ تزذیذ ٘بپذیز وٕتز ثٟزٜ ی ثٝ ٔحیػ ٚارد وٙذ، آٖ را ٔؽّٛةاعت ثی آ٘ىٝ آعیج

ٞبی ٘ٛیٗ تٟٛیٝ ٞٛا ٚ تّفیك آٟ٘ب ثب عیغتٓٞبی عٙتی غتٓتز ٔیىٙذ. اعتفبدٜ اس عییرا راحت تز ٚ ػٕز سٔیٗ را ؼٛال٘ٔی ثزد، س٘ذٌی 

ی پبن ٘یش رٛیی ٌزدد. ایٗ أز در داؽتٗ ٔحیػ سیغتدرصذ در ٔصزف عٛختٟبی فغیّی صزفٝ 61تب  51ٌزدد در حذٚد ثبػج ٔی

رٞبی ٔصزف وٙٙذٜ رٟبٖ ثٝ ٘غجت تِٛیذ در رٟبٖ أیذ اعت در ایزاٖ وٝ یىی اس ثشرٌتزیٗ وؾٛ ثبؽذ.دارای ارسػ ٚ إٞیت ٔی

اعت، اعتفبدٜ اس چٙیٗ راٞىبرٞبیی در عبختٕبٖ وٝ ٞٓ ریؾٝ در فزًٞٙ ٘یىبٖ ٔب ٚ  ٞٓ در ٔٙؽك ٔحیػ ؼجیؼی وؾٛر دارد، ثتٛا٘ذ 

 ٔٛرت تٛعؼٝ ٔؼٕبری ٌزدد.
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