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راهكارهاي بازكارآيي انواع بادگيرهاي يزد بر اساس رابطه فضايي با بخش 
 تابستان نشين 

 
0Fپوراحمدي محبوبه

 2آيت اللهي سيدمحمدحسين ، 1∗

 ايران يزد، يزد، دانشگاه معماري، و هنر دانشكده ارشد معماري،  كارشناسي1
 ايران يزد، يزد، دانشگاه معماري، و هنر دانشكده  استاديار2

 )3/11/90، تاريخ پذيرش نهائي27/6/90(تاريخ دريافت مقاله:
 

 چكيده
يزد، يكي از شهرهاي كويري است كه در منطقه اقليمي گرم و خشك ايران قرار گرفته و از ديرباز، معماران 
اين ديار، از روش هاي مختلف براي همسازي با اين شرايط نامساعد بهره جسته اند و يكي از اين ابداعات، استفاده 

از بادگير بود. با گذشت زمان، شيوه هاي زندگي نيز دستخوش تغيير شده اند و مردم به تدريج از بافت سنّتي به 
بخش جديد شهر مهاجرت نموده اند. افرادي كه مجبور به ماندن هستند، محيط زندگي خود را بر اساس شيوه هاي 

به تدريج عملكرد خود را زندگي مدرن تغيير داده اند. بادگير كه جزء جدايي ناپذير خانه هاي سنتي يزد بوده است، 
خانه ها  نشينبخش تابستان. به عنوان يك نماد يا عنصر تزييني از آن استفاده مي شود تنها از دست داده و امروزه

اين امر، به دليل .اندبه انباري شدهل  و عمالَ تبديكاركرد خود را از دست داده ، نيزاندكه در ارتباط با بادگير بوده
ترويج استفاده ارزان و آسان از انرژي كولرهاي آبي است كه جايگزين استفاده از سرمايش طبيعي بادگيرها شده  

 است.
و در تداوم تحقيقات پيشين، با دسته  اين مقاله با هدف بازكارآيي نقش بادگيرها و عمالً بخش تابستان نشين 

بندي انواع بادگيرها در يزد، رابطه نقش تهويه و خنك كنندگي با فضاهاي بخش تابستان نشين را بررسي و 
راهكارهاي معمارانه و فني اصلح در بهينه سازي نقش بادگير را ارائه مي دهد. معيار دسته بندي، نوع رابطه بادگيرها 

- بادگيرهايي كه با فضاي بسته، مانند 1سته تقسيم بندي شد: با فضاي تابستان نشين است كه اين رابطه به سه د
- 3- بادگيرهايي كه با فضاي نيم باز، مانند تاالر، ارتباط برقرار مي كنند. 2حوضخانه، رابطه برقرار مي كنند. 

بادگيرهايي كه هم با فضاي بسته و هم نيم باز، رابطه برقرار مي كنند. بنابراين، پس از معرفي بادگير دانشكده هنر و 
معماري دانشگاه يزد (خانه رسوليان) و اصالحات انجام شده، دو خانه مرتاض و كرماني كه معرف تيپ هاي ديگر 

رابطه بادگير با فضاهاي معماري هستند، معرفي و راهكارهاي بازكارآيي آنها ارائه شد. روش تحقيق بر اساس 
 از مطالعات ميداني از نمونه هاي ذكر شده بود و همچنين، با توجه به بازكارآيي بخشي از بادگير خانه رسوليان

 تجربيات مربوط به اصالح آن نيز استفاده گرديد.
 
 
 
 
 
 
 
 

 :كليد واژه ها
 بادگير، تابستان نشين، بازكارآيي، مكش.

                                                 
                  :m.pourahmadi63@yahoo.com  Email                                                                     نويسندة مسئول:∗
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 - نمايش فشردگي بافت سنتي شهر يزد2تصوير

 مقدمه
استفاده از بادگير در شرايط اقليمي گرم و 

خشك يكي از شاهكارهاي مهندسي ايرانيان است، 
ولي با گذشت زمان، قابليت هاي اين عنصر نيز كم 

كم رو به فراموشي نهاده و تنها به عنوان يك عنصر 
تزييني به آن نگريسته مي شود. اين مقاله، با هدف 

باز كارآيي نقش بادگيرها و عمال ًبخش 
تابستان نشين در يزد، رابطه بادگير با فضاهاي بخش 

تابستان نشين را بررسي و راهكارهاي معمارانه و فني 
 اصلح در بهينه سازي نقش آن را ارائه مي دهد.

ورود به اين بحث بر اساس مطالعات ميداني و 
استفاده از شواهد موجود و بررسي نزديك 

بادگيرهاست. در ادامه، جهت بسط بهتر مطالب از 
منابع كتابخانه اي نيز بهره گرفته شده است. اين مقاله 
در صدد پاسخگويي به اين سوال است كه: چگونه 

مي توان بر اساس نوع رابطه بادگير با بخش 
تابستان نشين، روش هاي بازكارآيي مناسب را 

تشخيص داد و عالوه بر اين، روش هاي احيا چگونه 
 مي تواند باشد؟ 

متغيرهاي مداخله گر در اين تحقيق، جهت وزش 
باد و ميزان فشار آن، چگالي هوا و ميزان تشعشع 

خورشيد هستند كه هركدام به نوعي در بازكارآيي 
بادگيرها تأثيرگذارند. در اين پژوهش، عوامل 

 مداخله گر مذكوركنترل شده در نظر گرفته شده اند.
ميدان مطالعه، به بررسي بادگيرهاي خانه هاي 

يزد در دوران قاجار و پهلوي محدود است و از بين 
آنها سه خانة رسوليان، مرتاض و كرماني معرفي 

مي شود كه هر كدام، مصداقي براي انواع 
تقسيم بندي هاي بادگيرها بر اساس نوع رابطه آنها با 

 بخش تابستان نشين هستند. 
مقاله در سه بخش به بررسي موضوع مورد بحث 
مي پردازد. معرفي ويژگي هاي معماري يزد، بررسي 

) و دسته بندي 1عملكردي و فرمي بادگيرها (تصوير

انواع بادگيرهاي يزد بر اساس نوع ارتباط با فضاهاي 
 مرتبط با آنها و باالخره راهكارهاي بازكارآيي.

 
 
 
 
 
 

 معرفي ويژگي هاي معماري يزد
آب و هواي گرم و خصوصيات اقليمي يزد: - 

خشك در تابستان و سرد و خشك در زمستان، 
بارندگي و رطوبت بسيار كم، پوشش بسيار كم 

گياهي و اختالف زياد درجه حرارت بين شب و 
روز از خصوصيات كلي شرايط اقليمي يزد است. 

 به طور كلّي تمام فضاهاي بافت شهري يزد:- 
زيستي اين منطقه، در مقابل عوامل جوي و خصوصاً 

اند و استفاده از باد باد نامطلوب كامالً محافظت شده
مطلوب و تابش نيز با استفاده از تمهيدات خاصي 

صورت مي پذيرد. بافت شهري به هم فشرده و ابنيه 
. كوچه ها باريك و با )2(تصويرمتصل به هم هستند

ديوارهاي نسبتاً بلند و در مسير يك خط شكسته 
امتداد دارند.  

گرا و بناها در يزد كامالً درون فرم بناها:- 
 حمام ها داراي ، بناها به جزةند و كليهستمحصور

حياط مركزي است. با قرار دادن بازشوها رو به 
فضاي نسبتاً مرطوب و معتدل حياط و مسدود نمودن 

 -  فرم هاي طاق و گنبد در معماري يزد1تصوير شمار
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 ارتباط فضاي زيست ،جداره خارجي ساختمان
داخل با فضاي نامساعد بيرون قطع شده و يك اقليم 
كوچك براي آسايش انسان در اقليم گرم و خشك 

طاق ها غالباً قوسي و گنبدي  منطقه به وجود مي آيد.
است و ديوارهاي خشتي و آجري نيز براي تحمل 

بار سنگين اين طاق هاي قوسي با ضخامت زياد 
 )89: 1377. (قباديان، ساخته مي شوند

 بررسي عملكردي و فرمي بادگير

ساخت بادگيرها يكي از كاركرد بادگيرها: -
ر و شاهكار برجسته مهندسان و معماران ترين آثامهم

ايراني است كه نقش بسيار مهمي در تهويه فضاهاي 
دروني ساختمان، به صورت طبيعي و بدون مصرف 

 انرژي به عهده داشته است.
از آنجا كه وزش انواع بادهاي فصلي و روزانه 

يكي از ويژگي هاي اصلي اقليمي مناطق كويري 
ايران به شمار مي آيد، بادگيرهاي اين مناطق نيز در 
جهت بادهاي مطبوع و پر سرعت ساخته مي شدند. 
عملكرد بادگير به اين صورت است كه باد مطلوب 
را گرفته و آن را به داخل اتاق هاي اصلي ساختمان 

هدايت مي كند و يا باد خنك حياط را به داخل 
فضاهاي اصلي مي كشاند. بعضي از بادگيرها فقط از 

طريق جابجايي هوا  داخل بنا را خنك مي سازند و 
برخي ديگر هم از طريق جابه جايي و هم از طريق 
تبخيرعمل سرمايش را انجام مي دهند. در شهر يزد 
به دليل خشكي هوا، آب سريعتر تبخير مي شود و 
عالوه بر ايجاد برودت در محيط، باعث افزايش 

 رطوبت نسبي محيط نيز مي گردد.

با اينكه بادگيرها يكي از - معايب بادگيرها: 
شاهكارهاي هنر مهندسي ايرانيان به شمار مي روند، 

كاستي هايي نيز دارند كه مختصراً به آنها اشاره 
 مي شود:

- در مناطقي كه سرعت باد در آنها كافي 
 نيست، بادگير كارآيي چنداني ندارد.

- دهانه هاي بادگير، محل ورود گرد و غبار، 
حشرات و گاه پرندگان كوچك به ساختمان بوده 

 است.
ميزان انرژي سرمايي قابل ذخيره در جرم - 

گرماي  به دليل كم بودن جرم و ساختمان بادگير،
مخصوص مصالح ساختماني كه در آن به كار 

گرفته شده، محدود است و نمي تواند نيازهاي يك 
 روز داغ تابستاني را فراهم كند.

 قسمتي از هوايي كه از دهانه هاي بادگير وارد -
مي شود، از دهانه هاي ديگر خارج مي شود و فرصت 

ورود به داخل ساختمان را پيدا نمي كند. 
 )19: 1387نژاد، (بهادري

بادگيرهاي ايران را به طور - انواع بادگيرها:  
كلّي مي توان به سه دسته تقسيم بندي كرد: 
بادگير هاي اردكاني، بادگيرهاي كرماني و 

بادگيرهاي يزدي. بادگيرهاي يزدي عموماً چهار 
طرفه اند و براي درگيري بيشتر با جريان باد، عموماً با 

ارتفاع زياد ساخته مي شوند. اين بادگيرها از نقطه 
نظر معماري، پيچيده ترين و زيباترين نوع بادگيرها 

 )229در ايران هستند. (همان، 

مصالح ساختماني بادگيرها،   ساختمان بادگير:-
عمدتاً خشت خام يا آجر، گل، گچ و چوب 

شورونه است. چوب شورونه، استحكام بسيار زياد و 
 مقاومت بااليي در برابر موريانه دارد. 

ساختمان بادگيرها معموال از چهار بخش تشكيل 
  وتيغه ها؛ دهانه - قفسه؛ شده است: تنوره يا ساقه

 )226سقف (همان، 
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انواع بادگيرهاي يزد، بر اساس نوع ارتباط 
 با فضاهاي مرتبط با آنها

حوزة مورد مطالعه براي دسته بندي انواع رابطه 
فضايي بادگيرها با بخش تابستان نشين، تعدادي از 
خانه هاي يزد در دوران قاجار و پهلوي كه داراي 

يك يا دو بادگيرند، مي باشد. خانه هاي مورد مطالعه 
در بافت سنّتي يزد قرار گرفته و عبارتند از: خانه 

اخوان سيگاري، شفيع پور، عرب كرماني، كراوغلي، 
رسوليان، الري ها، عرب ها، مسترواي، اردكانيان، 

ريسمانيان، تهراني ها، سمسار، عرب، فاتح ها، 
 گرامي، گلشن و مرتاض.

براي تعيين نوع رابطه بادگير با فضاهايي كه در 
ارتباط با آن هستند، بادگيرهاي يزد به سه دستة كلّي 

 تقسيم بندي شدند:
اول: بادگيرهايي كه با فضاهاي بسته ارتباط 

برقرار مي كنند، مانند بادگيرهاي خانة اخوان 
سيگاري، شفيع پور، عرب كرماني، كراوغلي، 

 رسوليان و الري ها.
دوم: بادگير هايي كه با فضاهاي نيم باز ارتباط 

دارند (بادگيرهايي كه در پشت تاالرند و تا همكف 

ادامه پيدا مي كنند)، مانند بادگيرهاي خانه عرب ها و 
 مسترواي.

سوم: بادگيرهايي كه هم با فضاي بسته و هم با 
فضاي نيم باز ارتباط برقرار مي كنند، (بادگيرهايي كه 
هم با تاالر و هم با زيرزمين ارتباط برقرار مي كنند). 

بادگيرهاي خانه اردكانيان، تهراني ها، ريسمانيان، 
سمسار، عرب، فاتح ها، گرامي، گلشن، مرتاض از 

 اين نمونه اند.
بادگيرهاي نوع اول به سه زيرشاخه به شرح ذيل 

 قابل تقسيم هستند:
- بادگيرهايي كه در پشت اتاق هاي اُرسي قرار 

دارند. مانند، بادگيرهاي خانه اخوان سيگاري و 
 شفيع پور.

- بادگيرهايي كه با فضاي حوضخانه ارتباط 
برقرار مي كنند. مانند، بادگيرهاي خانه عرب كرماني 

 و كراوغلي.
- بادگير هايي كه با گوشواره تاالر مرتبط 

 هستند، مانند، بادگيرهاي خانه رسوليان و الري ها.
 3 مشخصات بادگيرها و تصوير 1جدول 

موقعيت آنها را در خانه هاي مورد مطالعه نشان 
 مي دهد.
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 : مشخصات بادگيرهاي خانه هاي مورد مطالعه1جدول شماره
 

 مشخصات بادگير نام خانه

خانه اخوان 
 سيگاري

بنا داراي دو بادگير است: يكي بادگير چهارطرفه در جبهه شرقي پشت تاالر كه تا همكف ادامه 
دارد و ديگري بادگير دوطرفه كه در جبهه جنوبي خانه در پشت اتاق چهاردري قرار گرفته و اين 

 بادگير نيز تا همكف ادامه پيدا مي كند. 

 خانه شفيع پور
تاالر در جبهه جنوبي در پشت اتاق پنج دري قرار گرفته بوده اما، با وجود قرار داشتن زيرزمين 

در زير بادگير، به علت تخريب زيرزمين نشاني از وجود رابطه بين بادگير و زيرزمين به دست 
 نيامد.

خانه عرب 
 كرماني

تاالر در حد واسط اندروني- بيروني خانه، در گوشه شرقي قرار گرفته است. اين بادگير در 
 مجاورت كرياس (حوضخانه) قرار داشته و تا همكف ادامه پيدا مي كرده است.

 خانه كراوغلي
اين خانه دو بادگيره است. بادگيرها رو به روي هم قرار گرفته و با حوضخانه ارتباط برقرار 

 مي كنند.

 خانه رسوليان
اين خانه از خانه هاي دو بادگيره بوده است كه بخش اندروني و بيروني بادگيرهايي مجزا 

داشته اند.بادگير اندروني در جبهه جنوبي قرار داشته و تا همكف پيش مي رفته است. اين بادگير 
 در گوشواره تاالر قرار داشته است.

 خانه عرب ها
خانه دو بادگيره است. بادگير اصلي در جبهه جنوبي و پشت تاالر اصلي قرار گرفته و تا  اين

همكف ادامه پيدا مي كند. اين بادگير با رواق هايي با فضاي مجاورش ارتباط برقرار مي كند. 
 بادگير ديگري نيز در پشت اتاق سه دري قرار گرفته و تا همكف بيشتر ادامه پيدا نمي كند.

 بادگير در جبهه جنوبي پشت تاالر شكم دريده و تا زيرزمين پيش مي رود. خانه اردكانيان

 خانه تهراني ها
بادگير پشت تاالر و در جبهه جنوبي خانه قرار دارد و به صورت رواق با تاالر ارتباط برقرار 

 مي كند. اين بادگير تا زيرزمين نيز نيز پيش مي رود. 
 اين بادگير در پشت تاالر، در جبهه جنوبي خانه قرار داشته و تا زير زمين نيز ادامه داشته است. خانه ريسمانيان

 خانه سمسار
بادگير پشت تاالر شكم دريده خانه قرار داشته است. اين بادگير تا همكف پيش مي رفته است، 

 ولي با دهانه خيلي محدود با زير زمين نيز ارتباط برقرار مي كرده است.
خانه عليرضا 

 عرب
 بادگير در پشت تاالر و تا زيرزمين پيش مي رفته است.

 خانه فاتح ها
بادگير در جبهه جنوبي پشت تاالر قرار گرفته است. اين بادگير تا همكف پيش مي رود. تفاوت 

 خاصي كه اين نوع بادگير با ساير انواع آن دارد، ارتباط آن با دو فضا در سطح افق است.
 بادگير تا زيرزمين ادامه پيدا مي كند، ولي با پنجره و يك فضاي واسط. خانه گرامي
 بادگير از پشت تاالر تا زيرزمين پيش مي رود. خانه مرتاض
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 :موقعيت بادگيرها در خانه هاي مورد مطالعه3تصوير
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اين بادگيركه با بادگير خانه رسوليان:  -
فضاي بسته مرتبط مي شود (اتاق كاله فرنگي يا 

همان گوشواره تاالر)، سال ها بدون استفاده باقي 
مانده بود و با تغيير كاربري خانه به دانشكده 

معماري، سعي در احياي مجدد آن شد. با توجه 
به گرمي  بيش از حد هواي يزد و آلودگي آن، از 

قابليت مكش بادگير به جاي قابليت دهش آن 
استفاده شد و سرمايش تبخيري نيز مد نظر قرار 

 به ترتيب، پالن همكف، 6 تا4گرفت. تصاوير
پالن زيرزمين و مقاطع مربوط به خانه رسوليان را 

 نشان مي دهند.
 

دماي قسمت هاي مختلف خانه در ساعات 
 4 ژوئن تا 10مختلف گرم ترين روزهاي سال (

) به اين صورت اندازه گيري 2002جوالي سال 
 شد:

 
 )2002جوالي سال4 ژوئن تا 10: بررسي دماي قسمت هاي مختلف خانه رسوليان ( از2جدول

 

Ayatollahi, Mohammad Hossein, Preserving the traditional "Wind Catchers" to preserve the urban identity,World 
Congress on Housing Science, Melbourne, Australia 2007 

 
 

 
 رطوبت دما فضا

8 14 20 8 14 20 
 18.6 12.06 17.8 34.3 38.8 35.6 تاالر

 30.7 30.1 32.1 32.2 31.8 29.6 راهرو
اتاق كاله 

 فرنگي
31.8 35 34.1 20.6 17.2 17.7 

 40.1 41 40.1 29.6 27.1 28.9 پذيرش
 40.2 38 38.4 27.5 27.6 27.9 زيرزمين
 70.8 71.5 70 19.5 19.7 19.4 سرداب
فضاي 
 بيرون

37.1 39.8 38.7 17.1 11.8 17.8 

 - مقاطع خانه رسوليان6 - پالن زيرزمين5 - پالن همكف4
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از اين مشاهدات، اين نتيجه حاصل شد كه دماي 
سرداب كه دقيقاً در قسمت زيرين كاله فرنگي قرار 
گرفته است، به مراتب خنك تر از بقيه قسمت هاست، 

درجه  39.8بدين ترتيب كه وقتي دماي هواي بيرون 

 درجه 20 درجه يعني حدود 19.7است، دماي سرداب 
  خنك تر است.

 

 
بنابراين، مناسب ترين روش براي استفاده 

دوباره از بادگير، برقراري ارتباط بين اتاق كاله 
فرنگي و سرداب كه در قسمت زيرين آن قرار 

) با توجه به كاربري اتاق 7داشت، بود. (تصوير
كاله فرنگي(رياست مجتمع) حفر كانال در هر 

نقطه از آن ممكن نبود و مكان يابي مناسب براي 
حفر كانال از اهميت خاصي برخوردار است. چرا 
كه ممكن بود هرگونه تغييري در مكان كانال، در 
تغيير ميزان بازدهي آن تأثير داشته باشد. در ابتدا، 

گنجة موجود در اتاق، به عنوان نقطه مناسب براي 
حفر كانال مكان يابي شد، زيرا عالوه بر اينكه 

 امـكـان كنتـرل هـواي مكـيده شـده بــه وســيلــه 

باز و بسته كردن درب گنجه وجود داشت، به 
عملكردها نيز خللي وارد نمي كرد؛ ولي ميزان 
 بازدهي بادگير تا حد زيادي كاهش مي يافت. 

لذا، مناسب ترين نقطه براي حفر كانال از لحاظ 
بازدهي مناسب، نقطه زير كاله فرنگي بود كه با 

طراحي مناسب مبلمان، اين نقطه از فضا به عنوان 
 و 8مكان حفر كانال در نظر گرفته شد. (تصوير 

) بدين ترتيب، با حفر كانال بين اين كاله 9
فرنگي و سرداب، سردي و رطوبت موجود در 

سرداب توسط بادگير به اتاق كاله فرنگي مكيده 
مي شود و عمالً نياز به استفاده وسايل سرمايش 

 مكانيكي در اين اتاق از بين مي رود.

 - ارسي اتاق كاله فرنگي8 - دريجه هاي بادگير اتاق كاله فرنگي9 - ارتباط اتاق كاله فرنگي با بادگير7

 - نحوه سيركوالسيون باد در فضا12 - پرسپكتيوي از بادگير و فضاهاي مرتبط با آن11 - كانال ارتباطي سرداب و كاله فرنگي10
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خانه مرتاض همانند خانه  - بادگير خانه مرتاض:
رسوليان به دانشكده معماري تغيير كاربري يافته 

است و بادگير آن از نوع بادگيرهايي است كه هم 
با فضاي باز و هم با فضاي بسته ارتباط برقرار 

) اهميت اين نوع از 14 و13مي  كند. (تصاوير
بادگيرها ارتباط آنها با دو نوع فضاي كنترل شده و 

 پرسپكتيو خانه 15كنترل نشده است. تصوير شماره 
مرتاض را نشان مي دهد. در خانه مرتاض بخش 
كنترل نشده تاالر رو به حياط اندروني و بخش 

كنترل شده زيرزمين يا سردابي است كه در پايين 

تاالر قرار گرفته و از آن به عنوان آتليه معماري 
 استفاده مي شود. 

اين نوع ارتباط بين فضاهاي باز و بسته، 
عكس العمل هاي متفاوتي را براي استفاده بهينه از 

قابليت خنك كنندگي بادگير ايجاد مي كند.كنترل 
شرايط اقليمي فضاهاي بسته به مراتب ساده تر از 

فضاهاي باز است. بنابراين، با توجه به نوع ارتباط 
بادگير، فضاهاي باز و فضاهاي بسته، جداگانه مورد 

 بررسي قرار مي گيرند. 

با توجه به - ارتباط بادگير با فضاي بسته: 
آلودگي و گرم شدن بيش از حد هوا، استفاده از 

عمل دهش بادگير چندان مناسب به نظر نمي رسد؛ 
بنابراين، بهتر است تا حد امكان عمل مكش بادگير 

جايگزين عمل دهش شود، در ضمن، كنترل جريان 
) 16هوا در عمل مكش بسيار ساده تر است. (تصوير

با وجود رطوبتي كه هميشه در عمق زمين موجود 
است، با استفاده از عمل مكش بادگير و تعبيه 

كانال هاي مناسب، مي توان هواي مرطوب و خنك 
را از زمين گرفت و به سمت بادگير و فضاهاي 
مرتبط با آن هدايت نمود. بنابراين، در اين نوع 

ارتباط، استفاده از كانال هايي كه با بقيه فضاهاي 
زيرين ارتباط برقرار مي كند، كارآيي بادگير را 

چندين برابر مي كند. اين كانال ها مي تواند به عنوان 
ناكش نيز عمل كند و از نفوذ رطوبت به پي 

 )17ساختمان جلوگيري كند.(تصوير

 - پالن و نماهاي بادگير خانه مرتاض13 - پرسپكتيوي از بادگير خانه مرتاض14 - پرسپكتيوي از خانه مرتاض15

 - حفر كانال براي ارتباط بادگير با هواي خنك زمين17 - مكش هواي خنك به وسيله بادگير16
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 - پالن همكف خانه كرماني19 - پالن زيرزمين خانه كرماني20

كنترل قسمت : - ارتباط بادگير با فضاي باز
مرتبط با فضاي باز بسيار سخت تر است. جريان هاي 

ناخواسته هوا در فضاهاي باز به سختي قابل كنترل 
است و استفاده از قابليت مكش در اين مورد چندان 

مناسب به نظر نمي رسد. پيشنهاد مي شود در اين 
مورد، از خاصيت دهش بادگير استفاده شود. 

استفاده از تكنيك سطح خيس در اين مورد مناسب 
 به نظر مي رسد.

در مناطقي كه سرعت باد كم است، استفاده از 
بادگير با سطوح خيس شونده توصيه مي شود. اين 

سطوح از يك سري پوشال يا سطوح سلولزي، به نام 
پد تشكيل شده كه در باالي برج نصب و با آب 

خيس مي شوند. هوا ضمن عبور از الي اين 
پوشال ها، به صورت تبخيري خنك شده و چگالي 

آن افزايش مي يابد. در اين مرحله، به علت سنگين تر 
شدن اين هوا نسبت به هواي محيط، يك جريان 

هواي رو به پايين برقرار مي شود. بهتر است در 
قسمت مرتبط با فضاي باز نيز، دريچه اي تعبيه شود 

تا در مواقعي كه به خنكاي بادگير احتياج نيست، 
بتوان آن را كنترل نمود و دريچه را بست. 

 ) 18(تصوير
 پالن 20 و19تصاوير - بادگير خانه كرماني: 

همكف و زيرزمين خانه كرماني را نشان مي دهد. خانة 
كرماني همانند دو خانة ديگر كه قبالً معرفي شد، به 

عنوان دانشكده نقاشي تغيير كاربري داده و از فضاي 
زير بادگير نيز به عنوان كارگاه نقاشي استفاده 

مي شود. اين بادگير كه شش دهانه دارد و با اتاق سه 
دري مرتبط مي شود، از نمونه بادگيرهايي است كه 
تنها با فضاي بسته ارتباط برقرار مي كند. در زير اين 

بادگير، زيرزمين قرار گرفته و بين اين بادگير و 
 زيرزمين ارتباط وجود دارد.

چنانكه پيش تر توضيح داده شد، با توجه به 
شرايط جوي استفاده از قابليت مكش بادگير بسيار 

مناسب تر از قابليت دهش آن است. بنابراين در مورد 
بادگير خانه كرماني اگر بتوان قابليت مكش را در 
بادگير تقويت نمود، ميزان خنك كنندگي بادگير 

چندين برابر خواهد شد. حفر چاه در نقطه زير 
بادگير، مي تواند عامل مؤثري در ارتباط دادن بادگير 

و رطوبت موجود در زمين باشد و به اين ترتيب با 
كشيده شدن رطوبت زمين توسط بادگير، خنكاي 

زمين به داخل اتاق سه دري كشيده خواهد شد و با 
طراحي بازشو مناسب در منطقه زير بادگير مي توان 

 ميزان مكش بادگير را كنترل نمود.

 - بادگير با سطح خيس شونده18
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 نتيجه گيري
به منظور ارائه راهكارهاي مناسب، جهت 

بازكارآيي بادگيرهاي چهارطرفه يزد، اين بادگيرها 
بر اساس نوع ارتباط با فضاي تابستان نشين، 

دسته بندي و به سه دسته كلّي تقسيم بندي شدند. نوع 
اول، بادگيرهايي بودند كه با فضاي بسته همانند 

حوضخانه مرتبط بودند. نوع دوم، بادگيرهاي مرتبط 
با فضاهاي نيم باز، مانند تاالر و نوع سوم، 

بادگيرهايي بودند كه هم با فضاي بسته و نيم باز 
مرتبط بودند. بر اساس اين نوع ارتباط بادگيرها با 

فضاهاي مرتبط با آنها مي توان براي بازكارايي آنها 
 روش هايي را پيشنهاد نمود. 

كنترل جريان هوا در بادگيرهايي كه با فضاهاي 
بسته ارتباط برقرار مي كنند، به مراتب آسانتر از 

بادگيرهاي مرتبط با فضاي باز است. اين بادگيرها 
هركدام به نوعي با زمين مرتبط هستند. بنابراين، اگر 

بتوان از قابليت زمين سرمايي استفاده نمود و هواي 
مرطوب و خنك زمين را به وسيلة اين بادگيرها به 

فضاي مورد نظر مكيد، كارآيي اين بادگيرها 
چندين برابر خواهد شد. اين فرضيه در احيا بادگير 

 خانه رسوليان به اثبات رسيده است.

كنترل جريان هوا در بادگيرهاي مرتبط با 
فضاهاي باز به دليل جريانات ناخواسته هوا به مراتب 

 مشكل تر است و در مورد اين بادگيرها، توصيه 
مي شود از سطح خيس يا ستون خيس استفاده  شود. 

البتّه  نوع مصالح به كار گرفته شده در بادگيرها، 
بايد با رطوبت ايجاد شده در سطح خيس و ستون 

خيس هماهنگي داشته باشد. همچنين، براي كنترل 
هرچه بيشتر جريان هوا در فصول مختلف سال و 

اوقات مختلف شبانه روز، تعبيه دريچه هاي مناسب 
براي امكان حضور يا عدم حضور جريان باد، الزم 
به نظر مي رسد. نمونه كاربرد بادگير با سطح خيس 

شونده توسط دكتر بهادري در بادگير مسجد 
 دانشگاه يزد اجرا شده است.

اين مقاله، مي تواند مقدمه اي براي بررسي 
روش هاي باز كارآيي انواع بادگيرهاي يك طرفه و 
دو طرفه باشد كه تاكنون كمتر به آنها پرداخته شده 

 است.





 

 

 منابع و مآخذ
 ، بادگير شاهكار مهندسي ايران، يزدا. )1387- بهادري نژاد، مهدي، (1
 ، بررسي اقليمي ابنيه سنتي ايران، چاپ سوم، دانشگاه تهران.)1377- قباديان، وحيد، (2
 ،گنجنامه، فرهنگ آثار معماري اسالمي ايران، دانشگاه شهيد بهشتي. )1375(- حاجي قاسمي، كامبيز، 3
 ، طراحي اقليمي، ترجمة وحيد قباديان، دانشگاه تهران. )1376 (-  واتسون، دانلد،4
)، بادخان، مالحظات كالبدي باد در ساختمان، ترجمة محمود 1381-  مهندسين مشاور بتل مك كارتي، (5

 احمدي نژاد، نشر خاك.
 )، راهنماي طراحي اقليمي، وزارت مسكن و شهرسازي.1368- كسمايي، مرتضي، (6
 

 منابع التين
1-  Ayatollahi, Mohammad Hossein, (2007), Preserving the traditional "Wind 

Catchers" to  preserve the urban identity, World Congress on Housing Science, 
Melbourne, Australia  

2- Bahadori. Mehdi, 1985, N, an Improved Design of Wind Towers for Natural 
Ventilation, Solar Energy. 

3- Bahadori. Mehdi, (1985), N, Passive Cooling in Hot, Arid Regions in 
Developing Countries…, Building and Environment. 

4-  Bahadori. Mehdi, (2002), N, Performance Evaluation of New Designs of 
Wind Towers, ASME. 

5-  Nielson, Holger Koch, 2002, "STAY COOL" A design guide for the built 
environment in hot climates, James & James (Science Publishers). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


