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69  ♦ بهار751 شماره

تحلیلی بر گونهشناسی انواع بادگیر براساس پالن
در خانههای بندر الفت

تاریخ پذیرش مقاله:

7364/50/69

چکیده
بادگیرها در سیمای شهرهای قدیمی مناطق گرم و مرطوب پس از منارههای مساجد ،نقطه اوج خط آسمان شهر قلمداد میشوند .بادگیر
كه جزء جداییناپذیر خانههای الفت بوده در اكثر خانهها بهتدریج عملكرد خود را از دست داده است .اتاقهایی كه در ارتباط با بادگیر
بودهاند عمالً تبدیل به یك فضای بدون استفاده شدهاند .در بسیاری از خانهها تعمیر بادگیر صورت نمیگیرد و در بازسازی خانهها این

♦

تاریخ دریافت مقاله:

7364/51/55

شماره  ♦ 751بهار69

نفیسه یاری بروجنی* ،شیدا مراحمی** ،مهدی سعدوندی***

73

عنصر تخریب میگردد .در خانههای بافت جدید بندر الفت بادگیر جایی ندارد .در صورتی كه بادگیر میراثی با ارزش از معماری سنتی
ایرانی میباشد .لذا بررسی بادگیرهای الفت بهمنظور جلوگیری از عدم حضور این عنصر در زندگی اهالی این بندر ،ضروری بهنظر
میرسد .مسئله اصلی مطرح در این پژوهش ،گونهشناسی بادگیرهای الفت بر مبنای پالن در خانهها میباشد .این پژوهش از طریق
مطالعات كتابخانهای و میدانی ،پس از معرفی بادگیر و تاریخچه آن به بررسی فرم پالن بادگیرها و محل استقرار آنها نسبت به موقعیت
جغرافیایی و پالن خانهها و تحلیل روابط حاكم بین اتاق بادگیر و سایر فضاها در خانههای بندر الفت میپردازد .در آخر به ارائه مطالبی
جهت بهرهگیری معماران ،پیرامون عناصر و كیفیت فضایی اتاق بادگیر و تغییرات شكل گرفته در آن فضا ناشی از تغییرات سبك زندگی
در طی سالیان میپردازد تا از این طریق بتوان گامی در جهت احیاء و باال بردن كیفیات این فضا برداشت .این پژوهش پس از بیان وضع
موجود بادگیرها و تحلیل دادهها نتیجه میگیرد كه اكثر بادگیرها جهت بهرهمندی بهتر از نسیم مطلوب دریا در سمت شمال قرارگرفتهاند.
همچنین بافت قدیم به سمت شمال دارای شیب است كه این امر نیز كمك مؤثری به دریافت نسیم مطلوب دریا مینماید .فرم غالب پالن
بادگیرهای بندر الفت مربع بوده ،عموماً حدود  3*3مترمربع هستند .اهمیت عدم همپوشانی بادگیرها در سیمای كلی باعث قرارگیری
بادگیر در گوشه و یا میانه پالن و برش از خانه گردیده است كه در این مورد حالت میانه عمومیت دارد.

* دانشجوی كارشناسیارشد مهندسی معماری ،دانشگاه هنر اصفهانNafis_yari@yahoo.com .

** دانشجوی كارشناسیارشد مهندسی معماری ،دانشگاه هنر اصفهان.
*** دكترای معماری ،عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان ،مدیر گروه مطالعات معماری.
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واژگان كلیدی :بادگیر ،بندر الفت ،گونهشناسی ،پالن ،خانه.

مسئله اصلی در این پژوهش شناخت و گوندهشناسدی

مقدمه
بادگیر جزیی از كالبدد سداختمانهدای منداطق گدرم و
مرطوب بهشمار میرود كده بدا هددایت جریدان بداد در
تعدیل دما و رساندن دمای فضدای سدكونتی بده دمدای
شماره  ♦ 751بهار 69
♦

73

آسددایش انسددان نقددش مددؤثری دارد .وزش بدداد بددین
دهانههای بادگیر و در و پنجرههای سداختمان ،اخدتال
فشاری را ایجاد میكند كه موجب برقراری جریان هدوا
به داخل ساختمان مدیشدود .بدادگیر از اجدزای بناهدای
بومی ایران است كه نمونههای گوناگون آنرا میتوان در
شهرهای یزد ،كرمان ،بندر الفت ،كاشان و غیره مشاهده
و مطالعه نمود (بهادرینژاد و دهقدانی .)7331،در بنددر
الفت بادگیر یكی از عناصر مهم كالبددی اسدت و اتداق
بادگیر نیز در گذشته یكی از مهدمتدرین فضداهای خانده
به شمار می رفته است اما مسئله اینجاست كه با گذشدت
زمان در اكثر خانهها زندگی در اتاقی كه در ارتبداط بدا
بادگیر است جریان ندارد و آن اتاقها در عمل تبدیل به
یك فضای بدون استفاده شدهاند .همچنین در خانههدای
بافت جدید بندر الفت ،بادگیر جایی ندارد ،در صدورتی
كه در گذشته بادگیر جزء جداییناپذیر خانههای الفدت
بوده است .بهنظر میرسد این امر بهدلیل استفاده ارزان و
آسدان از اندرژی كولرهدایی بدوده اسدت كده جدایگزین
استفاده از سرمایش طبیعی بادگیر شدهاند .بادگیر میراثی
با ارزش از معماری سنتی ایرانی میباشدد .لدذا بررسدی
بادگیر های الفت به منظور جلوگیری از عدم حضور ایدن
عنصر در زندگی اهالی این بندر ضروری بهنظر میرسد.
به منظور جلوگیری از عدم حضور و فراموشی این عنصر
معماری در زندگی اهالی این بندر است .در این پژوهش
انواع بادگیر ها در بندر الفدت بدر اسدا

پدالن از طریدق

بررسی میدانی ،برداشت و بیان شددهاندد و روابدط میدان
اتاق بادگیر و سایر فضاها در خانهها تحلیل شده است.

راستای حفظ این میراث گرانقدر برداشت .این پدژوهش
درصدد پاسخگویی به پرسشهای زیر است:
 بادگیرها بهلحاظ فرم پالن با یكدیگر چه تفاوتی دارند؟ محل بادگیر ها نسبت به موقعیت جغرافیایی و ساختارپالن خانهها چگونه است؟
 كیفیت اتاق بدادگیر بدا تغییدرات سدبك زنددگی چدهتغییراتی نموده است؟
روش تحقیق
جمع آوری اطالعات حاصل سفرهای صدورت گرفتده
در بددازه زمددانی سددالهددای  7331تددا  7333توسددط
نگارندگان از طریق حضور در بافت قدیم و جدید بندر
الفت و برداشت وضعیت بادگیرها و خاندههدا از طریدق
عكسبرداری ،ترسیم نقشههای مدورد نیداز و كروكدیهدا
اسددت و همچنددین مصدداحبه بددا اهددالی الفددت در سددنین
گوناگون ،استاد معمار محلی آقای خالد سفاری و آقدای
مالحددی مسددئول خاندده فرهنددف بندددر الفددت و منددابع
كتابخانه ای میباشد .تحلیل و ارائه مطالب در خصدو
تغییددرات شددكل گرفتدده از طریددق مقایسدده اطالعددات
جمعآوری شده طدی سدفرهای صدورت گرفتده توسدط
نگارندگان و اطالعات بهدست آمده حاصل از مطالعدات
كتابخانددهای صددورت گرفتدده اسددت .روش تحقیددق در
بخش هدای معمداری كیفدی و در تحلیدلهدا و جدداول
بهصورت كمی است.
جامعه آماری
بخش مركزی بافت قدیم بندر الفت به عنوان محدوده
مورد مطالعه انتخاب شده است و سعی بر آن شدده كده
تمامی بادگیر های موجود در ایدن بافدت مدورد بررسدی
قرار گیرد .عالوه بر آن در نقشده ارائده شدده در كتداب
معماری بندر الفت 45 ،خانده موجدود در بافدت قددیم
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هد

از این پژوهش شناخت و بررسی بادگیرهای الفت

بادگیرها براسا

فدرم پدالن اسدت تدا بتدوان گدامی در

معرفی شدهاند .از میان  45خانه موجود در این محدوده،

توسط نگارندگان در طی سفرهای صورت گرفته مدورد
1

 6خانه فاقد بادگیر هستند 7و  53خانه كه مدورد مطالعده

بازدید قرارگرفتهاند و تغییرات صورت گرفته در آنهدا

و بررسدی قددرار گرفتدهانددد .از ایدن خانددههدا 17 ،خاندده

ثبت گردیده است (تصویر شماره .)7
شماره  ♦ 751بهار69
♦

73

ت  .7نقشه بخش مرکزی بافت قدیم بندر الفت .مأخذ :گروهی از دانشجویان معماری دانشگاه تهران.79-71 ،7305 ،

پیشینه تحقیق

گونهشناسی تعدادی از بادگیرهای یزد بر مبندای پدالن

بهحسداب مدیگدردد .پدژوهشهدای بسدیاری در زمینده

رفتار حرارتی مینمایند و نتیجه میگیرند كه تفاوتهای

معرفی ،شناخت ،ریخت شناسدی و گونده شناسدی اندواع

بادگیرها در یزد ناشی از خالقیت معماران ،نوع طراحدی

بددادگیر در پددالن و نمددا توسددط پژوهشددگران متعددددی

پالن خانهها و محل استقرار آن بادگیر در پالن ،عملكرد

صورت گرفته است و دسته بندیهای گوناگونی معرفدی

و رفتار حرارتی بادگیرهدا مدیباشدد .بدادگیر ،جدذابیت،

گردیده اند از جمله تحلیلدی بدر گوندهشناسدی معمداری

سددیما و منظددر شددهر یزد(محمددودی )7334 ،كدده در آن

بادگیر های یزد و یافتن گونه بهینه كاركردی(محمودی و

تیپولددوژی بددادگیرهددا بددر مبنددای جهددات دریافددت بدداد،

مفیددددی"ب" )7331 ،كددده در آن نویسدددندگان بددده

تیپولوژی بادگیر ها در پالن ،تیپولوژی بادگیرها در مقطع
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بادگیر به عنوان یك عامدل اقلیمدی در معمداری ایدران

و مقطع میپردازندد و در نهایدت گوندههدایی را تحلیدل

شماره  ♦ 751بهار 69

و تیپولوژی بادگیر ها بر مبنای استقرار در پالن خاندههدا

باستانشناسان نیز تاكنون راه به جایی نبدرده اسدت چدرا

مطرح میگردد و این نتیجه حاصل میشود كه تیپولوژی

كه در یافتههای آنها از هر بنا جز دیوارههدای پدایینی و

متفاوت بادگیر ها در شدهر یدزد و تندوع حضورشدان در

پایههای بنا ،اطالعاتی راجع به قسمتهای بداالیی بناهدا

عرصه سیمای این شهر عاملی مهم برای ایجاد جدذابیت

بهدست نمی آید و یا اینكده اطالعدات نداچیزی حاصدل

منظر شهری و هویت بخشی به آن محسدوب مدیشدود.

میشود(محمودی.)7333 ،

بررسی جایگاه هندسه در گونهشناسدی شدكلی و فرمدی

پیدا كردن شواهد معماری مبنی بر قدمت بادگیرهدا در

بادگیر های اقلیم كرمان(ولی بیف و تدوكلی )7333 ،كده

ایران قبل از اسالم یكی از دشواریهای باستانشناسدان

در آن به گونهشناسی بادگیرهای كرمدان بدراسدا
كلی پالن بادگیر ،گوندهشناسدی بدراسدا

فدرم

فدرم اجدرای

بوده است .رو

3

اولین شواهد موثق از وجود بادگیرهدا

در فالت ایران را نمونههای قرن  75میالدی مصاد

بدا

♦

تیغههای اصلی ،گونهشناسی بادگیرها بدراسدا

04

دریافت باد می پردازد .همچنین به گونهشناسی براسدا

خراسان و  4نمونه در یزد موجود است .ایدنهدا شدامل

نما و تزئینات بدادگیرهدای كرمدان نیدز اشداراتی دارد و

نمونههایی هستند كه منافذ آنها در  1یا  5جهدت قدرار

نتیجه میگیرد كه بادگیرهدای اسدتان كرمدان از سداختار

گرفتهاند(.(roaf,1982,58

جهدات

قرن  3هجدری قمدری مدیداندد كده یكدی از آنهدا در

شكلی گوناگونی تشكیل شده اند .عامل هندسه به شدكل

اوكین 5قدیمی ترین بندایی را كده بدادگیر در آن دیدده

مسددتقیمی در گونددهشناسددی بددادگیرهددا مددؤثر اسددت و

شده ،مدرسه غیاثیه خرگدرد در خراسدان معرفدی كدرده

پژوهش های متعددی از این دست؛ امدا ایدن پدژوهشهدا

است ) .(O'kane,1976,85این بنا در قرن نهدم سداخته

بیشتر مربوط به بادگیر های اقلیم گرم و خشدك بده ویدژه

شده درحالیكه در یزد چنددین بندا شدامل مسدجد ،آب

شهر یزد می باشد .باوجود اینكه پژوهشهایی نیز در مورد

انبار و تكیه از قرن هشدتم بده جدا ماندده كده تاریخچده

بادگیر های شهرهای كرمان و كاشان صورت گرفته اسدت

ساخت آنها ،آن گونه كه سازمان میراث فرهنگی كشور

اما با بررسی های صورت گرفته توسط نگارندگان ،بهنظدر

مشخص كرده است بده قدرن هشدتم مربدوط مدیشدود

می رسد كه در مورد بدادگیر هدای اقلدیم گدرم و مرطدوب

(محمودی.)7333 ،

به ویژه بندر الفت پدژوهش هدای بسدیار انددكی صدورت

در اولین نگاه به بندر الفت بادگیرهای سر بده آسدمان

گرفته است .لذا نگارندگان درصدد بررسی و تحلیل انواع

كشیده جلب نظر میكنند .تركیب ایدن عناصدر عمدودی

بادگیر در خانه های بندر الفدت برآمدندد تدا شداید بتدوان

شاخص با دریا ،چشمانداز زیبایی را به تصویر میكشند.

گامی مؤثر در جهت حفظ این عناصر برداشت.

(تصویر شماره  .)1شمار و تنوع بادگیرها در بندر الفدت

بادگیر و تاریخچه آن
یافتن پیشینه دقیق بادگیرها كار دشواری است چرا كه

تملدك مدالی سدازندگان مدیتدوان آنهدا را معرفدی و
طبقهبندی نمود .همچنین براسا

مصاحبههای صدورت

این سدازههدا بلنددترین قسدمت بناهدا بودندد و در هدر

گرفته باید خاطر نشان كرد كده در گدویش اهدالی بنددر

ساختمان اولدین نشدانههدای تخریدب ،در سدقب بندا و

الفت از كلمه لوله به جای بادگیر استفاده مدیشدود .بده

به ویژه بادگیر ها خدود را نشدان مدیدهدد .كداوشهدای

اتاق بادگیر نیز اتاق لوله میگویند.
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بهنحوی است كه فراخور نیازهای هر محل و به نسدبت

شماره  ♦ 751بهار69

ت  .6سیمای کلی بندر الفت .مأخذ :نگارندگان.

♦

کارکرد بادگیر

مكش برای راندن هدوای گدرم اسدتفاده مدیكندد (كدامران

بادگیر ها در عدین زیبدایی و تدزئین سداختمان ،نقدش
عمدهای در تهویه فضای درونی ساختمانها بدهصدورت
طبیعی و بدون مصر

انرژی داشتهاند و كامالً عناصری

كسمایی و دیگران()7 ،7337 ،تصویر شماره .)3
انواع بادگیر
در این زمینه منتقدین و صاحبنظران دستهبندیهدای

كاركردیاند .كاركرد اصلی بدادگیرهدا ،هددایت هدوای

متفاوتی را ارائه دادهاندد .بده اعتقداد محمدودی بهتدرین

بیرون به داخل ساختمان ،خنك كردن نسبی و برقراری

دستهبندی بدادگیرهدا توسدط خدانم رو

انجدام گرفتده

جریان طبیعی هوا در محل سكونت مدردم در شدهرها و

اسددت .ایشددان بددادگیرهددا را بددر مبنددای تعددداد اضددالع

نقاط مختلب بوده است(محمودی.)7333 ،

دریافت كننده باد توسط بادگیر تقسیمبندی كدرده اسدت.

بادگیر های الفت حجیم هستند تدا بتوانندد از بادهدای
آرام محلی و نسیم مالیم دریا استفاده كنند .این بادگیرها
با ایجاد جریان هوا رطوبت اشباع شده در اطدرا

بددن

دستهبندی خانم رو

به ترتیب زیر است:

 .7بادگیرهای یك طرفه
 .1بادگیرهای دو طرفه

را میرانند و شرایط محیط را بده حدد آسدایش نزدیدك

 .3بادگیرهای با تیغههای قطری

میكنند .بادگیرهای الفت تنها به یك اتداق بداد مدیدهندد.

 .5بادگیرهای چهار طرفه

تفاوت اصلی بادگیر های الفت با مناطق مركدزی ایدران در
این است كه بر خال بادگیرهای نواحی مركزی كه هد

 .4بادگیرهای شش یا هشت طرفه()roaf 1988,70-78

در دستهبندی ایشان از آن جا كه مربوط به استان یدزد

كاستن رطوبت محدیط

بدادگیرهددای بددا تیغدههددای قطددری كده منظددور از آنهددا

ایجاد مدی كنندد(گروهی از دانشدجویان معمداری دانشدگاه

بادگیرهای چهار طرفه با پالن مربع است مدیتوانندد در

تهران .)773 ،7331 ،طرز كار بادگیر اصدوالً بدر ایدن پایده

زیرشاخه بادگیرهای چهدار طرفده آورده شدوند .لدذا بدا

نهاده شده اسدت كده از وزش بداد بدرای كشداندن هدوای

توجه به موارد گفته شده ،محمودی دسدتهبنددی زیدر را

خوش به درون ساختمان و از عكسالعمل نیروی آن یعنی

برای بادگیرها ارائه داده است:
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آن ها ایجاد نسدیم بدرای افدزایش رطوبدت فضاسدت؛ ایدن

مدیباشددد بددادگیرهددای سدده طرفدده آورده نشددده اسددت.

بادگیر ها جریان تند هوا را با هد

04

 .7بادگیرهای یك طرفه

 5 .1طرفه( 7دهانه 1 ،دهانه 3 ،دهانه و  5دهانه)

 .1بادگیرهای دو طرفه

چند طرفه(هشت طرفه)(تصویر شماره .)5

 .3بادگیرهای سه طرفه

بررسی انواع بادگیر در بندر الفت

 .5بادگیرهای چهار طرفه

شناخت و بررسی این بدادگیرهدا جهدت معرفدی ایدن

شماره  ♦ 751بهار 69

 .4بادگیر های چند طرفه(ششوجهی ،هشت وجهدی و

عنصر با ارزش به معماران ضروری است .در این راسدتا

دایرهای)

نگارندگان بر آن شدند تا در جهت شناساندن این عنصر

 .6بادكشهای گنبدی(محمودی.)7333 ،

بدده بررسددی بددادگیرهددا بددراسددا

جهددات جغرافیددایی

قرارگیری ،فرم پالن رایج موجود ،ابعداد پدالن و نسدبت
مساحت پالن بادگیر به اتاق بادگیر بپردازند.

♦

بررسی انواع بادگیر برر اسراس موقعیرت ج رافیرایی

04

قرارگیری بادگیر
پالن عموم بادگیر ها نسبت به امتداد سداحل زاویدهای
محسو
ت  .3کارکرد بادگیر .مأخذ :نگارندگان.

دارد(گروهی از دانشجویان معمداری دانشدگاه

تهران .)773 ،7331 ،از بین  53خانه بررسی شده در 15
خانه بدادگیر در سدمت شدمال قدرار دارد .در  75خانده
بادگیر در سمت غرب میباشد همچنین بادگیر در جبهه

انواع بادگیر در الفت
بددا توجدده بدده دسددتهبندددیهددای ارائدده شددده توسددط

شرقی  6خانده قدرار گرفتده اسدت و صدرفاً در  5خانده

سایر پژوهشگران و برداشتهای میدانی صورت گرفتده

بادگیر در سمت جندوب قدرار دارد(تصدویر شدماره .)4

توسط نگارنددگان مدی تدوان اندواع بدادگیر در الفدت را

بهطدور كلدی سدمت شدمال دارای بیشدترین فراواندی و

تعداد اضالع دریافتكننده باد بدهصدورت زیدر

سددمت جنددوب دارای كمتددرین فراوانددی اسددت(جدول

بر اسا

دستهبندی كرد:
 .7دو طرفه

شماره  .7یادآور میشود در نقشه ارائده شدده در كتداب
معماری بندر الفت  1خانه شماره  33دارند).
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ت  .4انواع بادگیر در بندر الفت .مأخذ :نگارندگان.

شمال

41 -47 -53 -53 -56 -53 -57 -51 -33 -33 -31 -36 -33 -31 -37-31 -11 -14 -11 -73 -73 -74 -71 -77 -3

%41

جهت جغرافیایی
جنوب

43-16-15-17

%3333

♦

شماره خانه

درصد

شماره  ♦ 751بهار69

ت  .5نمونهای از پالنهای خانههای بندر الفت و بررسی موقعیت ج رافیایی قرارگیری بادگیر در آنها .مأخذ :نگارندگان.

شرق

55 -51 -33 -35 -3 -5

%7134

غرب

45 -51 -54 -13 -13 -11 -71 -73 -71 -3 -1 -6 -4

%13376

07

ج  .7بررسی محل قرارگیری بادگیر براساس موقعیت ج رافیایی در  40خانههای مورد مطالعه .مأخذ :نگارندگان.

گونهشناسی انواع بادگیر براساس فرم پالن
فرم پالنها به شكل مربدع ،مسدتطیل و هشدتضدلعی

بادگیر را درست روبروی آن مدیسدازند (بهدرامزاده و
سبكرو.)75 ،7331 ،

میباشند .فرم مربعی نوع مورد استفاده برای بادگیرهدای

با توجه به برداشتهای میدانی صورت گرفته توسدط

چهار طرفه است .دیوارههای داخلدی كده بدادگیرهدا را

نگارندگان ،می توان بر اسا

فرم پالن بدادگیر در الفدت

به منافذ مختلب تقسدیم مدیكنندد شدكلدهندده پدالن

دستهبندی زیر را ارائه داد:

بادگیر ها می باشند(شریفی و دیگران .)4 ،7333 ،به طدور

 .7مربع

كلدی در ایدران بدادگیر بدا پدالن دایدره ،شدش ضدلعی،

 .1مستطیل

هشتضلعی ،مربع و مستطیل دیده شدده اسدت .بدادگیر

هشتضلعی(تصویر شماره .)6

با فرم مثلث در هیچ كجدای خاورمیانده شدناخته شدده

فرم غالب پالن بادگیرهای بندر الفت ،مربع میباشدد.

نیسددددت(محمودی و مفیدددددی"الددددب".)34 ،7331 ،

از  53خانه مورد مطالعه پدالن بدادگیر  31خانده تقریبداً

بددادگیرهددای چهارضددلعی و هشددتضددلعی ،ویددژه

مربعی شكل هستند و تنها  76خانه بادگیر به فدرم پدالن

سرزمینهایی است كه بادهای خدوش در آنهدا از چندد

مستطیلی دارند .همچنین تمدامی بدادگیرهدای دو طرفده
4

به جنوب و گاهی از شرق به غرب باد خدوش مدیوزد.

دهیاری بهصورت هشتضلعی است كه این فرم نسدبت

بادگیرهای مستطیلی در سرزمینهایی ساخته میشود كه

به فرم پالن مربع و مستطیل دارای قدمت كمتری است.

سوی وزش باد در تابستان از یك سو و بیشتر از شمال

فرم هدای دایدره و شدش ضدلعی نیدز مشداهده نگردیدد

شرق به جنوب غدرب اسدت .از ایدن رو نمدای بدزر

(جدول شماره .)1
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سو میوزند و بهویژه در هنگام گرما كه گاهی از شدمال

دارای فرم مستطیلی میباشند و تنها فدرم پدالن بدادگیر

شماره  )55مساحت بادگیر و اتداق آن برابدر مدیباشدد.
همچنین نسبت مساحت بادگیر اتاق بدادگیر در ایدن 77
مورد بررسی شده از  133تا  136متغیر میباشد كه نسبت
غالب  135مدیباشدد .بدهعبدارتی تقریبداً كمتدر از نیمدی
شماره  ♦ 751بهار 69
♦

00

از مسداحت اتداق بده مسداحت بدادگیر اختصدا

دارد

(جدول شماره .)3
مساحت

مساحت

نسبت مساحت بادگیر

بادگیر

اتاق بادگیر

به اتاق بادگیر

شماره
1

5331 *5373

11373

54331

135

77

1333 *1374

4317

71331

135

74

4316 *1313

75371

56374

133

71

3317 *3344

73376

11361

136

73

3371 *3377

71

71344

136

17

1361 *1361

6333

71335

135

14

1333*1331

3346

74331

136

11

3373*3313

3334

16351

135

13

1354*1354

4333

75315

135

31

1343*1331

6

73371

134

35

3311*3371

71374

1534

135

خانه

ت  .9انواع فرم پالن بادگیر در خانهها به همرراه نمونره
پالن خانه .مأخذ :نگارندگان.
شماره خانه

فرم پالن

درصد فراوانی

-73 -73 -71 -73 -77-71 -3 -4 -3
مربع

-33 -31 -31 -13 -11 -14 -11 -17
-53 -51 -57 -51 -33 -31 -36 -35

64331

43-41 -47 -53 -51-56 -54
مستطیل

-16 -15 -11 -74 -71 -3 -1 -6 -5
45 -53 -55 -33 -33 -37 -13

هشتضلعی

دهیاری

31366
1315

ج  .6بررسرری فراوانرری انررواع فرررم پررالن بررادگیر.

ابعاد بادگیر

ج  .3بررسی ابعاد بادگیر در پالن .مأخذ :نگارندگان.

مأخذ :نگارندگان.

ابعاد پالن بادگیر

گونهشناسی بادگیر بر مبنای استقرار در پالن خانه

شد .با توجه به دادههای بهدست آمدده و صدحبتهدای

میباشد .در برداشدتهدای میددانی ،نگارنددگان متوجده

استاد معمار محلی بادگیر های مربعی ابعدادی بدین 1*1

گردیدند كه محل قرارگیری بادگیرها به گونده ای اسدت

مترمربع تا  5*5مترمربع دارند اما بدهطدور كلدی عمومداً

كه با بادگیر مقابلش در یك راستا نباشند تا بهتر بتوانندد

حدود  3*3مترمربع میباشند .مساحت بادگیرها بهطدور

باد مطلوب را دریافت نمایند و همچنین بهعنوان نمدادی

كلی از  4مترمربع تا  74مترمربع متغیر میباشدد بده جدز

از هر خانواده در سدیمای كلدی نمایدان باشدد .بندابراین

مورد استثنا خانه شماره  1كه مساحت بادگیر آن 11373

نگارندگان به بررسی محل قرارگیری بادگیرها نسبت بده

متر مربدع مدیباشدد .مسداحت اتداق بدادگیر نیدز از 71

پالن و برش خانه ها پرداختندد .همچندین بدا توجده بده

مترمربع تا  56مترمربع متغیر اسدت .همچندین مدیتدوان

اهمیت مهماننوازی در فرهنف ایدن اهدالی ،نگارنددگان

اذعان داشت در  51خانده ،كاندال بدادگیر تنهدا بدر روی

بدده بررسددی وضددعیت هددمجددواری ورودی مخصوص داً

بخشی از اتاق بادگیر قرار دارد و صرفاً در  7خانه (خانه

ورودی مهمان در خانه هایی كده چندد ورودی دارندد و
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در این پژوهش ابعاد بادگیرهای  77خانه اندازهگیدری

بافددت قدددیم الفددت بدده سددمت شددمال دارای شددیب

اتاق بدادگیر پرداختندد تدا شدناخت عمیدقتدری از ایدن

محل
قرارگیری

بادگیرها حاصل گردد.
بررسی محل قرارگیری بادگیر نسبت به پالن و بررش
خانه
تأثیراتی بر عملكدرد سرمایشدی بدادگیر دارد(سدپهوند و

-11 -73 -74 -73 -77 -71 -3 -3 -6 -35
میانه

-31 -37 -31 -13 -11 -16 -14 -15 -11
-53 -51 -56 -54 -51 -33-33 -36 -35

65343

43 -41 -53
گوشه

-31 -33 -13 -17 -73 -71 -71 -1 -4 -53
45 -47 -55 -53 -51 -57 -33

34351

دیگران .)1 ،7333 ،در این پژوهش نگارنددگان پدس از

ج  .4بررسی محل استقرار بادگیر در خانرههرای مرورد

بررسی ها و برداشت های میدانی صدورت گرفتده در 53

مطالعه .مأخذ :نگارندگان.

دو دسته:
 .7قرارگیری بادگیر در گوشه
 .1قرارگیری بادگیر در میانده پدالن و بدرش از خانده
تقسیم مینمایند (تصویر شماره .)1

بررسی محل قرارگیری اتاق بادگیر نسبت بره ورودی
خانه
در بررسی های صورت گرفته نسبت به ارتباط محدل

♦

خانه مذكور ،محل استقرار بادگیر نسبت بده پدالن را بده

شماره  ♦ 751بهار69

تفاوت نحوه استقرار بادگیر ها در پالن خانده احتمداالً

شماره خانه

درصد
فراوانی

04

قرارگیری اتاق بادگیر و ورودی ،مشخص گردید كده در
 75خانه اتاق بادگیر در ارتباط مستقیم با ورودی اسدت
و در نزدیكی ورودی قرار دارد .عموماً در خانههایی كده
چندین ورودی دارند یكی از ورودیهدا در نزدیكدی بدا
اتاق بادگیر میباشد و ساكنین بالفاصله پس از ورود بده
خانه و بدون نیاز به عبور از سایر فضاها میتوانندد وارد
اتاق بادگیر شوند اما در  35خانه دیگر این ارتباط وجود
ندارد كه تمامی بادگیرهای دو طرفه در این دسدته قدرار

ت  .1نمونه ای از محل استقرار بادگیر نسبت به پرالن و

میگیرند(جدول شماره .)4

برش خانه های بنردر الفتسسرمت راسرت :برادگیر در
گوشه -سمت چپ :بادگیر در میانه) .مأخذ :نگارندگان.

شماره خانه
ارتباط
مستقیم و

-35 -31 -37 -13 -16 -15 -73 -73 -71 -3 -1

در نزدیكی

51 -53 -31

در میانه قرار دارد و تنها در  71خانده بدادگیر در گوشده

13376

ارتباط

-11 -73 -71 -74 -71 -77 -3 -6 -4 -5 -3

غیرمستقیم
و دور از

-33 -33 -36 -31 -31 -13 -11 -14 -11 -17
-47 -53 -53 -56 -54 -55 -51 -57 -51 -33

مددیتددوان گفددت محددل اسددتقرار بددادگیر در خانددههددای

ورودی

45 -43 -41

بندر الفت به تعداد اضالع در برابدر بداد بسدتگی نددارد

ج  .5بررسی فراوانی ارتباط بین اتاق برادگیر و ورودی
خانهها .مأخذ :نگارندگان.

خانه قرار دارد .براسدا

(جدول شماره .)5

بررسدیهدای صدورت گرفتده

11335
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در  37خانه بادگیر نسبت به پالن خانه و سایر فضداها

ورودی

درصد
فراوانی

همجواری اتاق بادگیر با سایر فضاها در بندر الفت
در  53خانه مذكور هم جواری اتداق بدادگیر بدا سدایر

هم جواری لزوماً به معنی وجود بازشو به سدایر اتداقهدا
نیست.

فضاها مورد بررسی قرار گرفت كده نهایتداً در  3حالدت

 .6اتاق بادگیر -ایوان -حیاط -سرویس بهداشتی:

قابل تقسیمبندی میباشند (تصویر شماره :)3

صرفاً در  7خانه همجواری اتاق بادگیر بدین صدورت

در  6خانه هم جواری اتاق بادگیر صرفاً با اتاق اسدت.
تعداد این اتاق متفاوت میباشد .برای مثدال در خاندهای
اتاق بادگیر صرفاً با یدك اتداق هدمجدوار و در خاندهای

 .1اتاق بادگیر -اتاق -حیاط -سرویس بهداشتی:
در  1خانه هم جواری اتاق بادگیر با حیداط ،سدرویس
بهداشتی(حمام و توالت) و سایر اتاقها میباشد.

دیگر با چندین اتاق همجوار مدیباشدد .ایدن اتداق نیدز

 .3اتاق بادگیر -ایوان -اتاق -سرویس بهداشتی:

♦

شماره  ♦ 751بهار 69

 .7اتاق بادگیر -اتاق:

میباشد.

میتواند كاركرد مجلسی 6یا آشپزخانه و یدا انبدار داشدته

در  6خانه نیز همجواری اتاق بادگیر بهصورت بادگیر،

04

باشد .عموماً در این خانهها ایوان وجود نددارد امدا در 5

ایوان ،اتاق و سرویس بهداشتی است.

خانه با اینكه حیاط وجود دارد اتاق بادگیر با حیاط نیدز
همجوار نیست.1

بند 7

بند 6

 .1اتاق بادگیر -اتاق -ایوان:
در  73خانه همجواری اتاق بدادگیر بدا ایدوان و سدایر

بند 4

اتاقها میباشد .اتداق بدادگیر در ایدن حالدت در جهدت
طولی با ایوان همجوار میباشد .بهنظر میرسد در تمامی
خانههایی كه ایوان وجود دارد اتاق بادگیر با آن همجوار

بند 9

بند 3

بند 5

مددیباشددد .ایددن حالددت در بددین سددایر حالددتهددا دارای
بیشترین فراوانی است.

بند 0

بند 1

 .3اتاق بادگیر -حیاط -ایوان:

ت  .0حاالت مختلف همجواری اتاق بادگیر با سایر فضاها.

در  1خانه همجواری اتاق بادگیر هم با ایوان و هم بدا

مأخذ :نگارندگان.

حیاط می باشد .در ایدن حالدت اتداق بدادگیر در جهدت
عرضی با ایوان همجوار است.
 .5اتاق بادگیر -حیاط -اتاق:
اتاقها میباشد .در این خانهها ایوان وجود ندارد.
 .4اتاق بادگیر -اتاق -ایوان -حیاط:
در  3خانه هم جواری اتاق بادگیر با حیداط و ایدوان و
سایر اتاقها میباشد .البته الزم بهذكر اسدت كده وجدود

 .7بادگیر هایی كده بدا فضداهای بسدته ارتبداط برقدرار
میكنند.
 .1بادگیرهایی كه با فضاهای نیمهباز ارتباط دارند.
 .3بادگیر هایی كه هم با فضای بسته و هدم بدا فضدای
نیمه بسته ارتباط برقرار میكنند.
كنترل جریان هوا در بادگیرهایی كه با فضداهای بسدته
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در  5خانه هم جواری اتاق بدادگیر بدا حیداط و سدایر

تعیین نوع رابطه بادگیر با فضاهای مرتبط

ارتباط برقرار می كند ،به مراتب آسانتر از بادگیرهدای

 .1بادگیر با تیغههای  +شكل

با توجه به برداشتهای میدانی صدورت گرفتده توسدط

 .5بادگیر با تیغههای  Kشكل

نگارندگان میتوان گفدت كده بدادگیرهدای بنددر الفدت

 .4بدادگیر بددا تیغددههددای  Iشكل(سددپهوند و دیگددران،

عموماً با فضای بسته (اتاق بادگیر) ارتباط برقرار میكنند

( )3-71 ،7333شریفی و دیگران.)6-1 ،7333 ،

و موردی كه در آن بادگیر با فضای نیمدهبداز یدا فضدای

دسته بندی بادگیر های الفت بر مبنای فررم تی ره هرای

بسته همراه با فضای نیمه بسدته مدرتبط باشدد مشداهده

اصلی

معمار خالد سفاری و اهدالی الفدت مدیتدوان در مدورد

داخلی بادگیرها در الفت فرم تیغههدای اصدلی را بده دو

علت این امر به این نكته اشاره كدرد كده در زمسدتانهدا

دسته زیر تقسیم نمودهاند:

به علت سردی هوا راحتتر میتوانستند در اتاق بدادگیر

 .7بادگیرها با تیغههای داخلی  xشكل :میتوان گفدت

را ببندند تا مزاحمتی برای سدایر فضداهای خانده ایجداد

تمامی بادگیرهای  5طرفه و چند طرفده در الفدت دارای

نكند و یا اینكه به علت دمای پایین این اتاق میتوانستند

این فرم میباشند.

از آن به عنوان محلی مناسب برای ذخیدره مدواد غدذایی
استفاده كنند.
دستهبندی بادگیرها بر مبنای فرم تی ههای اصلی
به جز فرم كلدی پدالن بدادگیرهدا ،بدادگیرهدا در فدرم
تیغههای داخلی نیز متفاوتاند .تیغهها كانال بادگیر را به

♦

نگردید .با توجه به مصاحبههدای انجدام شدده بدا اسدتاد

نگارندگان طی بازدیددهای بده عمدل آورده از فضدای

شماره  ♦ 751بهار69

مرتبط با فضای باز است(سپهوند و دیگدران.)3 ،7333 ،

 .3بادگیر با تیغههای  Hشكل

03

 .1بادگیرها با تیغههای داخلی  Iشكل :بهنظر میرسدد
تمددامی بددادگیرهددای دو طرفدده دارای ایددن فددرم هسددتند
(تصویر شماره .)3
بادگیر با تیغههای  +شكل H ،شدكل و  Kشدكل در
بندر الفت مشاهده نگردید.

چند كانال كوچكتر تقسدیم مدیكنندد .ایدن تیغدههدا را
میتوان به دو دسته تقسیمبندی كرد:
 .7تیغههای اصلی
 .1تیغههای فرعی
تیغههای اصلی از ارتفداع  734الدی  1311متدری كدب
طبقه همكدب شدروع شدده و تدا سدقب بدادگیر ادامده

ت  .6سمت راست :پالن بادگیر با فرم تی ه های داخلی
 xشکل و سمت چپ :پالن بادگیر برا فررم تی رههرای

نقش كاركردی جزئی بر آنها مرتبط است .این تیغدههدا

کیفیت فضای اتاق بادگیر در الفت

تیغههای فرعی در دهانه ورودی بادگیر قرار میگیرندد و
بیشتر نقش تزئینی دارند(سپهوند و دیگران.)3 ،7333 ،
تنوع تیغههای اصلی تشكیلدهنده بادگیر نیز پدالن بدا
گونههای متفاوتی را بهوجود آورده است:
 .7بادگیر با تیغههای  xشكل

اتاق زیر بادگیر مطلوب ترین فضای موجدود خانده در
طول روز است و از آن برای استراحت یدا جمدع شددن
اعضای خانواده و گاه صر

غذا استفاده میشود .سطح

زیرین تیغههای بادگیر پایینتر از سقب اتاق قرار دارد و
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مییابند .تیغههای اصلی بیشتر نقش كاركردی داشته امدا

داخلی  Iشکل .مأخذ :نگارندگان.

در بیشتر موارد كانال بادگیر تنها بر روی بخشی از اتداق

مورد بادگیرهای دو طرفه مشداهده مدیشدود(گروهی از

بادگیر قرار دارد(تصدویر شدماره  .)71اتداق بدادگیر بده

دانشجویان معماری دانشگاه تهران.)773 ،7331 ،

شماره  ♦ 751بهار 69
♦

شكل های مختلفی توسط زیرانداز ،كدب پدوش ،نقاشدی

از میان  53خانه ذكر شده نحوه زنددگی در  17خانده

ازارهها و تزئین ر ها از اتاقهای دیگدر متمدایز اسدت.

توسط نگارندگان برداشت گردیده كه از این تعداد در 3

فیزیكدی متفداوتی در فدرد در زیدر

خانه بادگیر بهطور كلی تخریب شده است .اتاق بدادگیر

كانال در مقایسه با بخش دیگدری از همدان اتداق ایجداد

تنها در  1خانه با همان كاركرد قدیمی استفاده میگدردد.

می كند(گروهی از دانشجویان معماری دانشدگاه تهدران،

بدین صورت كه در یك خانه ،محل زندگی صداحبخانه

 .)773 ،7331بدددرای جلدددوگیری از ورود فضدددوالت

است و در خانه دیگر محلی برای كار با چدر خیداطی

پرندگان و اجسام دیگر به بادگیر و در زیدر تیغدههدا در

مادر خانواده میباشد .در یك خانده بدادگیر وجدود دارد

بعضی از خانهها توری نصب كردهاند.

اما اتاق بادگیر به آشپزخانه تغییر كاربری داده اسدت .در

این تفاوت احسا

 1خانه اتاق بادگیر خالی از فرش میباشد اما از آن فضا

03

به منظور آویزان كردن لبدا

در فصدل زمسدتان و انبدار

مواد غذایی در فصل تابسدتان اسدتفاده مدیگدردد .اتداق
بادگیر در مابقی خانههدا كدامالً خدالی و بددون اسدتفاده
میباشد(جدول شماره .)6
باز شوهای اتاق بادگیر
باز شوهای اتاق بادگیر به شكلی تعبیده شدده اندد كده
برقراری جریان هوا و كداركرد بدادگیر را تسدهیل كنندد،
بهگونهای كه امكان ورود و خروج هدوا عدالوه بدر «در»
توسط روزنهای روی در پنجرهها و روزنهدای ندواری
ت  .75اتاق بادگیر .مأخذ :نگارندگان.

بهسازی و ت ییر کارکرد اتاق بادگیر

منتهددیالیدده بدداالی دیوارهددا تددأمین شددود(گروهی از
دانشجویان معماری دانشگاه تهران .)773 ،7331 ،در 15
خانه از  53خانه مطالعه شده تنها بازشوی اتداق بدادگیر،

روستا این وسایل همراه با بادگیر در اتاق بادگیر بدهكدار

این اتاق فاقدد در ،روزن و پنجدره بده فضداهای غیدر از

گرفته می شوند و كاركرد بادگیر را بهبود میبخشدند .در

حیاط یا ایوان میباشد .امدا در  15خانده دیگدر روزن و

بعضی خانه ها به دالیلدی چدون كمبدود فضدا در خانده،

پنجره به سمت حیاط و كوچه همچندین روزن و در بده

ناكارایی بادگیر به علت موقعیت ،ارتفداع نامناسدب و یدا

سمت فضاهایی مثل اتداق ،آشدپزخانه ،مجلسدی ،انبدار،

تخریب ناشی از ساخت بد ،كانال بادگیر از باال یا پدایین

راهرو و حمدام مدیباشدد كده از طریدق گشدودن آنهدا

مسدود شده است و اتاق بادگیر به كاركرد دیگری مانند

میتوان موجب جریان یافتن هوای مطلدوب در بدیش از

آشپزخانه اختصا

یافته اسدت .ایدن حالدت بیشدتر در

یك فضا گردید(جدول شماره  1و تصویر شماره .)77
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با ورود وسایل خنك كننده به ویژه پنكههای سقفی بده

داخل ورودی اتاق از سمت ایوان و حیاط میباشدد كده

خراب

خراب

-

-

خراب

-

-

-

خراب

-

-

-

-

خراب

خراب

خراب

-

خراب

-

-

-

-

-

تعمیر

تخلیه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تخلیه

تعمیر

-

-

-

-

-

خیاطی

-

-

-

آشپزخانه

بند رخت

-

-

-

-

زندگی

-

انبار مواد غذایی

-

-

6

اتاق -راهرو

3

74

اتاق

5

71

انبار

4

17

انبار

1

15

انبار

3

16

آشپزخانه

3

13

انبار

71

31

اتاق -راهرو

77

37

كوچه

71

31

اتاق

73

33

كوچه

73

36

انبار -راهرو -مجلسی

73

31

مجلسی

11

33

كوچه -حیاط

11

57

كوچه

14

53

كوچه -راهرو

11

55

كوچه

13

54

كوچه

35

56

حمام

33

51

كوچه

33

47

اتاق -ورودی

51

41

مجلسی

51

43

انبار

53

45

اتاق-كوچه

53

ج  .1بررسی وجود یا عدم وجود باز شو در اتاق بادگیر در خانههای بندر الفت .مأخذ :نگارندگان.

03
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دارای باز شو به سایر فضاها

نام فضا

عدم وجود باز شو به سایر فضاها

♦

ج  .9بررسی وضعیت اتاق بادگیر با توجه به گذشت زمان .مأخذ :نگارندگان.

شماره  ♦ 751بهار69

77

74

73

73

11

31

51

41

35

33

51

55

17

43

4

1

71

13

54

45

71

سپاسگزاری
در پایان از اهالی مهماننواز بندر الفت ،جنداب آقدای
مالحی كارشنا
شماره  ♦ 751بهار 69

آقای خالد سفاری و پسر گرامیشدان مراتدب سدپا

را

بهعمل میآوریم.

ت  .77بازشوهای اتاق بادگیر .مأخذ :نگارندگان.

♦

44

خانه فرهنف بندر الفت و استاد معمار

در بازدیدهای صورت گرفته از  17خانه طی چنددین
سال گذشته در  3خانه بدادگیر كدالً تخریدب گردیدده3و
دیگر اتاق بادگیری وجود ندارد كه وجود یا عدم وجود
باز شو در آن مطالعده گدردد امدا در  5خانده بداز شدوها
تغییراتی داشته اند .3از جمله اینكه در برخی از خاندههدا
باز شوهایی به سمت اتاق ،انبار و مجلسی ایجاد گردیده
است و یا باز شوهایی كه به سدمت كوچده یدا مجلسدی
وجود داشتند ،بسته شده است .در  3خانه دیگر تغییرات
قابددل ذكددری در وضددعیت بدداز شددو صددورت نگرفتدده
است(جدول شماره .)3
دارای باز شو به سایر
فضاها

نام فضا

عدم وجود باز شو
به سایر فضاها

71

انبار -اتاق

1

73

اتاق

71

17

انبار

77

31

اتاق

73

33

كوچه -حیاط

11

55

كوچه

13

54

مجلسی -اتاق

35

41

انبار

51

43

-

51

45

اتاق

ج  .0بررسی ت ییرات باز شو در اتاق بادگیر در خانههای
بازدید شده طی سالیان گذشته .مأخذ :نگارندگان.

در بررسیهای به عمل آمدده مشدخص گردیدد كده از
طریق گونه شناسی انواع بادگیر بر اسا

فرم كلدی پدالن

بادگیر و پالن خانهها میتوان به شناخت عمیدقتدری از
این عنصر با ارزش معماری ایرانی دست یافدت كده در
ذیل به بیان برخی از ویژگیهای این عنصر میپدردازیم.
در بندر الفت پالن عمدوم بدادگیرهدا نسدبت بده امتدداد
ساحل زاویه ای محسو

دارد(ویژگدی اول) .بدادگیرهدا

بهلحاظ موقعیت جغرافیایی ،در سدمت شدمال بیشدترین
فراوانی و سمت جنوب كمترین فراوانی را شاهد هستیم
كه این مسئله بهدلیل بهرهمندی حداكثری از باد مطلدوب
دریا میباشد(ویژگی دوم).
در این پژوهش مدی تدوان بده ایدن نتیجده رسدید كده
بادگیرهای بندر الفت بدهلحداظ فدرم پدالن بدا یكددیگر
متفاوت میباشند و صرفاً بادگیرها بدا فدرم پدالن مربدع،
مستطیل و هشت ضلعی میباشند امدا فدرم غالدب پدالن
بادگیر های بندر الفت فرم مربعی با ابعادی حددود 3*3
مترمربع میباشند(ویژگی سوم) .همچنین میتوان نتیجده
گرفت كه با وجود ساختارهای فرمی متفاوت ایدن فدرم
در تمامی بدادگیرهدای دو طرفده یكسدان و بدهصدورت
مستطیلی است(ویژگی چهارم) .همچنین نسبت مساحت
بادگیر به اتاق بادگیر غالباً  1/5میباشد .بهعبارتی تقریبداً
كمتددر از نیمددی از مسدداحت اتدداق بدده مسدداحت بددادگیر
اختصا

دارد(ویژگی پنجم) .در ضمن با وجود تفاوت
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74

-

4

نتیجه

در ساختار فرمی تیغههای داخلی میتوان به ایدن نتیجده

تسهیل كنند ،به گونه ای كه امكدان ورود و خدروج هدوا

دست یافت كه بادگیرها با تیغههای داخلی  xشكل ،فرم

عالوه بر «در» ،توسدط روزنهدای روی در و پنجدرههدا

رایج و بادگیرها با تیغههای داخلی  Iشدكل ،مخصدو
بادگیرهای دو طرفه میباشد(ویژگی ششم).

به پالن را به دو دسته:
 .7قرارگیری بادگیر در گوشه
تقسیم می نمایند كه در بیشتر خانهها بادگیر نسبت بده
پالن خانه و سایر فضداها در میانده قدرار دارد (ویژگدی
هفتم) .بر اسا

بررسی هدای صدورت گرفتده مدی تدوان

نتیجه گرفت كه محل استقرار بادگیر در خانههدای بنددر
الفت به تعداد اضالع در برابر باد بسدتگی نددارد ،البتده
بر اسا

مصاحبههای صورت گرفته می توان اصل عددم

وجود تزاحم بدرای سدایر خاندههدا را عداملی مدؤثر در
محددل اسددتقرار بددادگیر در پددالن خانددههددا معرفددی كدرد
(ویژگی هشتم) .همچندین مدیتدوان نتیجده گرفدت كده

راهرو ،حمام و پنجدره بده فضداهایی همچدون حیداط و
كوچه میباشد(ویژگی دوازدهم).
بر اسا

برداشت های میدانی صدورت گرفتده توسدط

نگارندگان اتاق بادگیر در  %16373از خانههایی كه مورد
بازدید قرار گرفتند ،تخریب و یدا كدامالً خدالی و بددون

♦

 .1قرارگیری بادگیر در میانه پالن و برش از خانه

به فضاهایی همچون اتداق ،آشدپزخانه ،مجلسدی ،انبدار،

ورود تكنولوژی نیز بیتقصیر نبوده است.
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استفاده میباشد كه بهنظر میرسد در بدروز ایدن مسدئله

پینوشت
 .7خانه های شدماره  41-34-13 -76 -75و  44فاقدد بدادگیر
میباشند.
 .1خانددههددای شددماره -17 -73 -73 -71 -74-77-71-1-4
45 -43 -41 -54 -55 -51 -51 -33 -35 -31 -13 -11
مورد بازدید قرارگرفتهاند.
3. Roaf
4. O'kane

عموماً در خانههایی كه چنددین ورودی دارندد یكدی از

 .4خاندههددای شدماره  33 -33 -74 -6و  45دارای بددادگیر دو
طرفه میباشند.

بدون نیاز به عبور از سایر فضداها مدیتوانندد وارد اتداق

 .6مجلسی ،اتاقی است مخصو

مهمان كه اهالی بنددر الفدت

بادگیر شوند كه این مسئله نیز ارتباط نزدیكی بدا میدزان

در آن از مهمان پذیرایی میكنند.
 .1خانههای شماره  53 -36 -31و .45
 .3بادگیر در خانههدای شدماره  13 -11-74 -77 -1 -4و 35

ورودیها در نزدیكی بدا اتداق بدادگیر اسدت و سداكنین

تملك هر خانواده و اهمیت مهماننوازی در فرهنف این
اهالی دارد(ویژگی نهم).
از لحاظ همجواری اتاق بادگیر با سایر فضداها حالدت
دهم) .از بررسیهای به عمل آمده میتوان نتیجه گرفدت
كه بادگیر های بندر الفدت صدرفاً بدا فضدای بسدته(اتاق
بادگیر)ارتباط برقرار می كنندد كده ایدن امدر در افدزایش
كددارایی بددادگیرهددا در فصددول گددرم و سددرد نیددز مددؤثر

بهعلت عدم نگهداری و تعمیرات مناسب تخریب گردیده است.
 .3خانههای شماره  54 -73 -71و .41

فهرست منابع
 بهادرینژاد ،مهدی؛ دهقانی ،علیرضا ،)7331(.بادگیر شداهكارمهندسی ایران ،نشر یزدا ،تهران.
 -بهرامزاده ،م؛ سبكرو ،)7331( . ،هویتشناسی بادگیرهای

است(ویژگی یازدهم) .باز شوهای اتاق بادگیر به شكلی

ایرانی و گونههای آن ،همایش ملی پژوهشهدای كداربردی در

تعبیه شده اند كه برقراری جریان هوا و كاركرد بادگیر را

علوم و مهندسی.
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«اتاق بادگیر -اتاق -ایوان» بیشتر به چشم میآید(ویژگی

شماره  ♦ 751بهار69

در این پژوهش نگارندگان محل استقرار بادگیر نسبت

تأمین شود .این بازشدوها ،درهدا و روزنهدای روی در،

 سددپهوند ،محمددد؛ پیرمحمدددی ،محمددد؛ بیرانونددد ،كیددومرث.( ،)7333تحلیلی بر گونهشناسی معمداری بدادگیرهدا در منداطق
گرم و خشك( نمونه موردی شهر یدزد) ،اولدین همدایش ملدی
افقهای نوین در توانمندسازی و توسعه پایدار معماری ،عمران،
گردشگری ،انرژی و محیطزیست شهری و روستایی ،همدان.

شماره  ♦ 751بهار 69
♦

44

 شددریفی ،مهدددی؛ كددوچكی ،محمدحسددین؛ بختیدداری ،میددثم؛اعتمادی فر ،میالد ،)7333( .گونه بندی انواع بادگیر و نقدش آن
در رسیدن به معماری پایددار ،دومدین همدایش ملدی معمداری،
مرمددت ،شهرسددازی و محددیطزیسددت پایدددار ،همدددان ،انجمددن
ارزیابان محیطزیست هگمتانه ،دانشكده شهید مفتح.
 كامران كسمایی ،حدیثه؛ رود افشانی ،میندا؛ صدالحی ،محمدد.( ،)7337گونهشناسی بادگیرهای كاشدان ،اولدین همدایش ملدی
اندیشهها و فناوریهای نو در معماری ،تبریز.
 گروهددی از دانشددجویان معمدداری دانشددگاه تهددران،)7331( .معماری بندر الفت ،نشر سازمان منطقه آزاد قشم ،تهران.
 محمودی ،مهناز ،)7334( .بادگیر سیما و منظر شهر یزد ،بدانظر ،شماره  ،4صص .37-33
 محمودی ،مهناز ،)7333( .بادگیر نماد معمداری ایدران ،نشدریزدا ،تهران.
 محمدودی ،مهنداز؛ مفیددی ،مجیدد(.الب) ( ،)7331بررسدیچگونگی تاثیرگذاری پالن معماری بادگیرها در كداهش دمدای
محیط ،علوم و تكنولوژی محدیطزیسدت ،دوره  ،73شدماره ،7
صص .33-37
 محمودی ،مهناز؛ مفیددی ،مجیدد(.ب) ( ،)7331تحلیلدی بدرگونه شناسدی معمداری بدادگیر هدای یدزد و یدافتن گونده بهینده
كاركردی ،هنرهای زیبا ،شماره  ،36صص .11-36
 ولی بیف ،نیما؛ توكلی ،شفق ،)7333( .بررسی جایگاه هندسهدر گونهشناسی شكلی و فرمی بادگیرهای اقلدیم كرمدان ،اولدین

با همكاری دانشگاه گلستان.
;- O'Kane.B; 1976; "the al-Ghivasiyya at khirgird"; Iran
vol XIV; London.
- Roaf.S; 1988; "Badgir"; living with the desert; oxford
press; p-p 5771.
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