
  

  

  

  

  

  فارس خليجها و جزاير  مطالعه و تحليل بادگيرهاي كرانه

  

  عليرضا دهقاني

   تبديل انرژي-ارشد مهندسي مكانيك كارشناس

  ، تهراننما آب مدير عامل شركت مهندسي پاك

  مهناز محمودي

  دكتري مهندسي معماري

  قزوين دانشگاه آزاد اسالمي  معماري مهندسيگروه  عضو هيئت علمي

  
  
   مقدمه-1

كنند تدابير و  مردمي كه در نواحي گرم و خشك، گرم و مرطوب و كويري ايران زندگي مي
يكي از مهمترين اين . اند تهميدات خاصي براي مقابله با شرايط اقليمي حاكم بر آنجا انديشيده

 مهندسان و معماران ةها و شاهكارهاي برجست باشند كه از مهمترين آفرينش تمهيدات بادگيرها مي
  .  ند ايراني هستندهنرم

ها پيش در مناطقي از ايران كه داراي آب و هواي گرم  هايي هستند كه از قرن بادگيرها سازه  
 خاورميانه و مصر براي هدايت هواي بيرون ةو خشك و گرم و مرطوب هستند، كشورهاي منطق

كونت از به داخل ساختمان، خنك كردن نسبي ساختمان و برقراري جريان طبيعي هوا در محل س
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انبارهاي عمومي و  همچنين از بادگيرها براي برقراري جريان هوا در آب. شده است آنها استفاده مي
  ].3 تا 1[شده است انبارها نيز استفاده مي خنك نگهداشتن آب در اين آب

هاي چهار، شش و  با سطح مقطع) 2و1 هاي شكل( متر 34 تا 5/0بادگيرها داراي ارتفاع   
همچنين بادگيرهاي يك، ). 3شكل(باشند  اي مي كه در بعضي موارد نيز دايرههشت وجهي بوده 

  .باشند اي شكل هم مي دو، چهار، شش و هشت طرفه هستند كه در برخي از موارد استوانه
چون مناطق گرم و خشك، گرم و مرطوب و كويري ايران داراي انواع بادهاي ثابت فصلي   

تي كه اين بادها مطبوع و داراي بيشترين سرعت وزش و روزانه هستند، بادگيرها را در جه
شش و يا هشت سمت گشاده و باز  چهار، قسمت سرِ بادگير را در يك، دو،. ساختند مي باشند، مي
بوده ولي پايين آن به طرف ستون بادگير  ها رو به آسمان بسته  كه باالي دهانه طوري گذاشتند به مي

هاي آجري  ها و پره  تيغهةوسيل داخل ستون بادگير را به. ز استانبار با تا درون ساختمان و يا آب
كردند  به چهار، شش و يا هشت قسمت تقسيم مي) طرفه به جز بادگيرهاي يك(مورب 

اين فرآيند . شود كه باد از هر سويي بوزد از دهانه و كانال همان سو وارد ستون بادگير  طوري به
 4و  1[ شده است ها مي انبار و سرداب ي ساختمان، آبباعث برقراري جريان هوا در فضاي درون

  ]. 6 تا
  

  

   قشمة دو بادگير كوتاه و حجيم چهار طرفه در بندر الفت، جزير-1شكل
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  در يزد)  متر80/33داراي ارتفاع(آباد   بادگير بلند عمارت هشتي باغ دولت-2شكل
  

  

  اي در بافق ايرهاي شكل با سطح مقطع د  نمايي از يك بادگير استوانه-3شكل
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ارتفاع . دهد هاي آن رو به باد مطلوب است، نشان مي  مقطع يك بادگير را كه دهانه4شكل  
اند  داده هايي از درخت خرما قرار مي  اين بادگير برگةدر دهان. اين بادگير كوتاه انتخاب شده است

  ].7 و 1[ آورند وجود  ها امكان سرمايش تبخيري هوا را در بادگير به كردن اين برگ تا با خيس

  

   آن رو به جهت باد مطلوب بودهة مقطع يك بادگير در بندرعباس كه دهان-4شكل
  .شده است رمايش تبخيري استفاده ميهاي درخت خرما براي استفاده از س آن از برگ  و در داخل

  
ه هاي هرمزگان و بوشهر از سواحل جنوبي ايران بادگير مشاهد در شهرها و جزاير استان  

  ).12 تا 5 هاي شكل(گرديده است 
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  لنگه  بادگيري كوتاه و حجيم در بندر-5شكل

 
  ة قشم نمايي از بادگيرهاي كوتاه و حجيم بندر الفت، جزير-6شكل
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  ة قشم بادگيرهاي كوتاه و حجيم در جزير-7شكل
  

 

  ].8[  نمايي از بادگيرهاي بندركُنگ-8شكل
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  ]9[نة مسكوني قديمي در ميناب ك خا ية بادگيرهاي چهار طرف-9شكل
  

  

  ة كيشگنبدي در جزير انباري با پنج بادگير و دو سقف  آب-10شكل
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   از بادگيري كوتاه و حجيم در خور نمايي-11شكل

  

بادگير در چند متري ( شيخ در بندر سيراف، بوشهر ة قلع  تصويري از بادگير چهار طرفه-12شكل
  ).باشد  ميفارس خليج

  
)  و درياي عمانفارس خليجسواحل و جزاير (خصوصيات اقليم گرم و مرطوب ايران در اينجا 

  ].10[ مورد بررسي قرار گرفته است
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   اقليم گرم و مرطوب ايران-2

اند، اقليم گرم  هاي زاگرس از فالت مركزي جدا شده  رشته كوهةسواحل جنوبي ايران كه به وسيل
هاي بسيار گرم و مرطوب و  ناهاي اين اقليم، تابست گياز ويژ. دهند و مرطوب ايران را تشكيل مي

 ة درج40 تا 35در اين مناطق، حداكثر دماي هوا در تابستان به . هاي معتدل است نازمست
در اين اقليم، رطوبت هوا در تمام . رسد  درصد مي70گراد و حداكثر رطوبت نسبي آن به  سانتي
 حرارت هوا در شب و روز و در ةاختالف درجباشد و به همين دليل،  هاي سال زياد مي فصل
  .هاي مختلف كم است فصل
در اين مناطق، تفاوت دماي هواي سطح خشكي و سطح دريا باعث به وجود آمدن   
شود و هوا  ها به نوار باريك ساحلي محدود مي ولي اين نسيم. شود هاي دريا و خشكي مي  نسيم

از .  بسيار كم است،ورتي كه وجود داشته باشد در ص،در اين مناطق داخلي، آرام و سرعت باد
هاي اين اقليم، شدت زياد تابش آفتاب است كه در هواي مرطوب اين ناحيه باعث  ديگر ويژگي

البته شدت پرتوهاي خورشيدي مستقيم و پراكنده دريافت شده، . شود خيرگي و ناراحتي چشم مي
نگ است، شدت تابش پرتو پراكنش وقتي آسمان ابري و شيري ر. به وضعيت هوا بستگي دارد
مقدار پرتو . دهد رسد و روشنايي بسيار زياد آن چشم را آزار مي يافته به حداكثر ممكن مي

وقتي . منعكس شده از زمين نيز، به وضعيت ابري بودن آسمان و نوع پوشش زمين بستگي دارد
ولي اگر هوا صاف . رسد ميآسمان ابري يا سطح زمين پوشيده از گياه باشد، اين مقدار به حداقل 

  .يا زمين باير باشد، مقدار پرتو منعكس شده از سطح زمين به حداكثر ميزان خواهد رسيد
شهرهاي بندرعباس، جاسك، آبادان و اهواز از جمله شهرهاي اين اقليم است كه به نسبت   

ت هوا و ميزان اي كه از دريا دارند، از نظر گرما و رطوب قرار گرفتن در سواحل مختلف و فاصله
تر است   بيشتر و منظمفارس خليجبه طور كلي ميزان بارندگي در سواحل . بارندگي با هم متفاوتند

در حالي كه سواحل درياي عمان كه تحت تأثير بادهاي موسمي اقيانوس هند قرار دارد، داراي 
  .       هاي فراوان است باران نامنظم خشك سال

  
   بادگيرها ة تاريخچ-3
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باشد  ولي آنچه مسلم مي. مت و تاريخچه بادگيرها اطالعات دقيق و زيادي موجود نيستاز قد
اين است كه با آشنايي ايرانيان باستان به خصوصيات جريان هوا و با توجه به كاربرد پرسابقه و 

]. 11  و3[ ت اختراعشان را نيز به ايرانيان منسوب كردئتوان به جر زياد بادگيرها در ايران مي
 پيدايش و گسترش بادگير، بر آن است كه اين سازه در ايران ةدر پژوهش خود دربار 1نتالروز

النهرين محدود بوده است و با  اختراع گرديده و به روزگار خالفت عباسيان ساخت آن در بين
  حكومت فاطميان در آنجا رواج يافته استةافزوده شدن اهميت سياسي و اقتصادي مصر در دور

  ].12  و3[
هاي نخستين هجري قمري در ايران بزرگ رواج داشته و  ساخت بادگير دست كم از دوره  

هاي دور و نزديك ايران حتي تا شمال آفريقا معمول  ساختن اين عنصر مهم معماري در سرزمين
در فرهنگ لغات ايراني . كند كمبود آثار معماري در اين باره را مدارك ادبي جبران مي. بوده است
توان به بادآهنج، بادآهنگ، بادخان،  هاي ديگري نيز استفاده گرديده است كه مي ير از نامبراي بادگ

بادخانه، بادخن، بادخوان، بادخور، بادخون، بادرس، بادغد، بادغر، بادغرا، بادغرد، بادغس، بادغن، 
در ]. 17 تا 13[ بادغند، بادنج، بادنگ، بادهلج، بادهنج، واتغر، وانقز، خيشود و خيشخان اشاره نمود

هاي مختلف بيان شده، استفاده گرديده است كه  اشعار بعضي از شعراي ايراني از بادگير با نام
 هجري 303والدت (، ابوشكور بلخي ) هجري قمري329 تا 260(توان از رودكي سمرقندي  مي

 هجري 341والدت (، كسايي مروزي ) هجري قمري342وفات (، ابوطاهر خسرواني )قمري
، ) هجري قمري481 تا 394(، ناصرخسرو ) هجري قمري429 تا 350(فرخي سيستاني ، )قمري

و )  هجري قمري525 تا 465(، سنايي غزنوي ) هجري قمري515 تا 438(مسعود سعد سلمان 
ي بادغرد استفاده نموده  بطور نمونه رودكي سمرقندي در بيتي از ابياتش از كلمه]. 3[ غيره نام برد

  :ارت است ازاست كه اين بيت عب
  بدو اندرون شادي و نوش خورد  بسا جاي كاشانه بادغرد

  
 -هايي اند، گزارش هاي مسافران اروپايي و در مواردي آمريكايي كه به ايران آمده در سفرنامه  

 1254 (2 ماركو پولوةتوان از سفرنام  ساختار و كارآيي بادگير وجود دارد كه مية دربار-گاه مفصل



 

  

  فارس مطالعات جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي خليج144

 پيترو دال ة، سفرنام) ميالدي1570والدت ( 3 گارسيا دسيلوا فيگوئروآةسفرنام، ) ميالدي1324تا 
، سفرنامة كرنليس ) ميالدي1713 تا 1623 (5، سفرنامة ژان شاردن) ميالدي1652 تا 1586 (4واله

، ) ميالدي1605والدت  (7 ژان باتيست تاورنيه ة، سفرنام) ميالدي1727 تا 1652 (6دو بروين
 1803والدت  (9، سفرنامة اوژن فالندن) ميالدي سفر به ايران1802در سال  (8مسفرنامة باكينگها

والدت ( 11، سفرنامة ارنست اورسل) ميالدي1839سفر به ايران در  (10و پاسكال كوست) ميالدي
  ].3[ و غيره نيز نام برد)  ميالدي1858
 مطالبي آورده فارس خليجير ها و جزا  از بادگيرهاي كرانههاهايي كه در آن در اينجا به سفرنامه  

  .اي خواهد شد شده، اشاره
  
   ماركو پولو ة سفرنام-

نيز در   تاجر در بندر وة هجري قمري در يك خانواد652 /ميالدي1254ماركو پولو در سال 
يكي از » ماتئو«پدر و » نيكولو«  هجري قمري659 /ميالدي1260در سال . شمال ايتاليا به دنيا آمد

 كارهاي تجاري خود نزد برادر بزرگترشان ةولو بر آن شدند براي بسط دامنعموهاي ماركو پ
آنها پس از رسيدن به قسطنطنيه به تشويق آندرآ به سوداي تجارت . به قسطنطنيه سفر كنند» آندرا«

  ]. 18[  مشرق زمين شدندة تجاري روانةبا شرق افتاده و با خريد مقاديري كاال و امتع
 / ميالدي1292او در سال . به مشرق زمين دوبار از ايران عبور نمودماركو در طي سفر خود   
ماركو .  هجري قمري در راه بازگشت به وطن خود بار ديگر از ايران و بندر هرمز عبور كرد692

ماركو پولو .  هجري قمري در ونيز وفات يافت725 / ميالدي1324در سن هفتاد سالگي به سال 
  ]:18[ كند  بيان مي خود چنينةدر بخشي از سفرنام

باشد كه هرمز با مردم عرب زبانش يكي از  در آنجا شهرهاي كوچك و بزرگ خوب زيادي مي«
هايشان وسايل تهويه جهت  گرما در آنجا وحشتناك است بدين علت بر روي خانه. آنها است

ا از بيرون به اند كه جريان باد ر  اين وسايل تهويه در جهتي قرار گرفته. گرفتن باد ساخته شده است
  ».آوردند درون خانه براي خنك كردن آن مي
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  ژان باتيست تاورنيه  ة سفرنام-

از زندگي .  ميالدي در پاريس به دنيا آمد1605ژان باتيست تاورنيه، جهانگرد فرانسوي، به سال 
تاورنيه يكي از بزرگترين سياحان و ]. 19[ وي در دوران جواني اطالعات دقيقي در دست نيست

 امور، از بزرگترين مسائل تا ة ميالدي است كه با نظري دقيق نسبت به هم17شناسان قرن  يرانا
كوچكترين آنها را توجه كرده و با صراحت و صداقت آنچه را كه ديده و در اطرافش گذشته به 

 ميالدي شش سفر به مشرق زمين 1668 تا 1632هاي  او بين سال.  تحرير در آورده استةرشت
  . بار ايران را ديده است9ها بيش از  در اين مسافرتكرده كه 

  :نويسد اش در مورد بادگيرها چنين مي تاورنيه در سفرنامه
همه بادگيري دارند كه از زير . اند ها از الر تا هرمز به يك سبك و نقشه ساخته شده تمام خانه«

ما براي غريباني كه ا. عمارت به باالي بام كشيده شده است، براي اينكه عمارت را خنك كند
  » .عادت به هواي اين مملكت ندارند، خوابيدن در مجاورت اين بادگيرها خطرناك است

  
   باكينگهامة سفرنام-

 وي تصويري وجود ةدر سفرنام]. 20[ ميالدي به ايران سفر نموده است1802باكينگهام در سال 
تا چندين سال پيش هم ). 13لشك(شود   بادگير متعلق به شهر بوشهر ديده مي9دارد كه در آن 

 بادگير باقي 9شد، اما امروز حتي يكي از اين  هايي از اين بادگيرها در بوشهر ديده مي هنوز نمونه
 بود كه وي گفته »فتح علي قناد«آخرين آنها متعلق به ملك موروثي شخصي به نام . نمانده است

  : بود
ي يا تماشاي محل، سبب مزاحمت اهل خانه بردار برداري و فيلم  مكرر افراد براي عكسةمراجع«

  ».را فراهم كرده بود به همين دليل آن را به كلي تخريب كردم
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  ].20[هاي باالرفته بر روي شهر بوشهر  بادگيرها، برج-13شكل
  
   اوژن فالندن و پاسكال كوستة سفرنام-

 امكانات برقراري ةتي به سركردگي كنت دوسِرسي با هدف مطالعئ هي ميالدي1839 اكتبر 30در 
شود   ميايرانروابط تجاري و سياسي با ايران از بندر تولون واقع در ساحل مديترانه، عازم كشور 

قبالً، هنگامي .  عثماني خود را به تهران برساندةتا با گذشتن از درياي سياه و عبور از خاك تركي
، فرهنگستان هنرهاي زيباي تي رسمي براي عزيمت به تهران انتشار يافتئكه خبر آماده شدن هي

فرانسه موافقت وزارت امور خارجه را براي اعزام دو هنرمند، يكي نقاش و ديگر معمار، كه از 
  .]21[طريق كنكور برگزيده شده بودند، جلب كرده بود

ين لحظه دو هنرمند ياد  اگذرد و از  از مرز ايران ميميالدي1840 ة ژانوي11ت در ئاين هي  
شوند و شروع به  اش و پاسكال كوست معمار، دست به كار ميقاوژن فالندن نهاي  شده به نام

 مذكور به هيئتالبته  .كنند برداري از آثار و بناهاي تاريخي مي  تابلوهاي نقاشي و صورتةتهي
 ايران را  ميالدي1840آنكه در اهداف خويش توفيق يابد، در ژوئن  استثناي اين دو هنرمند، بي

اما كوست و فالندن براي به پايان . گردد بندر اسكندرون با كشتي به وطن برميكند و از  ترك مي
برداري از آثار و بناهاي تاريخي و باستاني  آنان صورت. مانند رساندن مأموريت خود در ايران مي

روند و سپس با   پيش ميفارس خليجكنند و به اين منظور تا بوشهر و سواحل  را تكميل مي
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 1841پراتوري عثماني، عراق كنوني، تركيه، سوريه و لبنان، در اول دسامبر گذشتن از خاك ام
  .گردند  از بيروت با كشتي به فرانسه برميميالدي
شناختي،   باستانهاي هاي سفر، يادداشت محصول كار اين دو هنرمند، يعني يادداشت  

  .رسد  به چاپ مي ميالدي1850ليتوگرافي و گراورها، نه سال بعد در 
گيري  او كه ابتدا بدون بهره. د شدل در شهر ناپل متو ميالدي1803 اوت 15ن فالندن در اوژ  

از استاد به نقاشي روي آورده بود، سپس از محضر هوراس ورنه، نقاش و طراح معروف كه در 
 در شهر پاريس 1876اوژن فالندن در  .مند شد  بهره،هاي تاريخي مهارت داشت ترسيم صحنه

از بندر بوشهر بادگيري را به ) 14شكل( فالندن در تابلوي شصتم خود .ويدگ بدرود حيات مي
  :نويسد وي همچنين در مورد بادگيرهاي بندر بوشهر چنين مي. تصوير كشيده است

اين شهر به .  شهرهاي ايران را داردةخود شهر حائز اهميت زيادي نيست و همان حالت هم«
گي ساحل قرار دارد و نوعي شبه جزيره تشكيل رفت روي برآمدگي كوچكي كه در نوك يك پيش

ماند كه دو ضلع آن رو و در پاي درياست و   شهر به مثلثي ميةنقش. دهد، ساخته شده است مي
ضلع سوم، در طرف خشكي را بارويي كه در گذشته داراي استحكامات بوده، محصور كرده 

انداز  ند، در اينجا با چشم هست  شهرهاي ايرانةدهند يكنواختي خطوطي كه معموالً تشكيل. است
شهر داراي ويژگي . زنند، دگرگون شده است ها موج مي ناهايي كه شاخ و برگشان بر فراز ايو نخل

ها افراشته   بادگيرهايي است كه بر باالي خانهةخاص خود نيز هست و آن شمار قابل مالحظ
در . ترند ه دودكش، اما بلندتر و پهنبادگيرها شبي. روند كار ميب هوارساني به داخل براياند و  شده

 هوا ةاين وسايل تهوي. شود  بزرگي هست كه جريان هوا از آن برقرار ميةشان حفر قسمت فوقاني
ويژه در شهرهاي جنوبي به سبب گرماي هوا  هشود ولي ب در ديگر شهرهاي ايران نيز مشاهده مي

ي در انتهاي بندر، نزديك دژي كه بناي آن توان بر روي بام اين بادگيرها را مي. رواج عمومي دارند
  ».مالحظه كرد، دهند ها نسبت مي را به هلندي
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 تصويري از اوژن فالندن از بندر بوشهر كه در اين تصوير بادگيري مشاهده -14شكل
 .]21[شود مي

 

   12 جان فرايرة سفرنام-

 ةكرده بود در سفرنامشرق هند سفر   ميالدي به ايران و1672 -1681جان فراير كه در سالهاي
 اين عنصر در معماري اين ةكند كه نشان از كاربرد گسترد خود به بادگيرهاي بندرعباس اشاره مي

نمايد در حالي كه  ايشان به تعدد بادگيرها در خط آسمان بندرعباس اشاره مي. شهر بوده است
  ]:23 و 22[ كند، وجود ندارد امروزه اثري از آنها بدين گونه كه فراير توصيف مي

تماماً در باال ساده و يا قيفي شكل هستند و براي راه دادن هوا به درون ] بادگيرها[ها  سازه«
. اند و اين تنها راه حل زندگي كردن راحت در تنور آتشين بندرعباس است ساختمان ساخته شده

 دور از شهر و ةدر فاصل. اي نيست كه اين تدبير براي آن انديشيده نشده باشد در اينجا هيچ خانه
نمايد  ها را شاد مي هاي بيننده هاي دريا كه سوار بر كشتي باشي شهر از راه دور، چشم در ميان آب

دهد زيرا  اي به ساكنان آنجا مي ها و نيروي تازه  دلفريبي به بيگانگان و غريبهةو در همان حين منظر
براي هر ساختمان طراحي و تطبيق نه تنها در بيرون آراستگي و زيبايي دارند بلكه بطور مناسب 

  »  .اند تا باد سرد را به درون انتقال دهند داده شده
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   13 جيمز موريرةسفرنام

 ميالدي به ايران سفر نموده است در مورد بادگيرهاي 1808- 1809هاي  جميز مورير كه در سال
  ]:24 و 22[گويد بوشهر چنين مي

. باشد  كيلومتري بوشهر يك منطقه مسكوني وجود دارد كه با بادگيرهايش شناخته شده مي9در «
. هاي عمودي در چهار طرفش تعبيه شده است  مربع است كه روزنهةآن بخش هرمي با قاعد

آورند و  هاي هواي متفاوتي را به وجود مي داخل آن با ديوارهاي متقاطعي تقسيم شده كه جريان
اما آسايش چندان هميشگي و دور از . آورند اي داغ خانه آسايش به ارمغان ميه براي بخش

اند و بر روي  ي آنها خراب شده مخاطره نيست چرا كه در يك زلزله چند سال قبل همه
  »  .اند ها فرو آمده ساختمان

  
  14 جان مالكومة سفرنام-

 وي تصويري از بادگيرهاي  ةنامدر سفر.  ميالدي به ايران آمده است1815جان مالكوم كه در سال 
  ).15شكل(شود  شهر بوشهر ديده مي

  

  

  ]26 و 22،25[، بر فراز شهر بوشهر بادگيرها-15شكل
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   عملكرد بادگيرها-4

بادگير عنصري با شكل اصيل و ساختاري پايدار در معماري ايران است كه باد مطلوب را به 
بادگير تركيبي از بادخان و .  بسيار مؤثر استفضاي داخلي بنا هدايت و در ايجاد آسايش كالبدي،

شود و هواي  بدين ترتيب كه هواي خنك از طريق بادخورها تأمين مي. باشد بادخور مي
ويژه بادگيرهاي  در اكثر بادگيرهاي ايران به. گردد دار از مجراي بادخان خارج مي رطوبت

شده است و هميشه دو مجرا چهارطرفه يك مجرا با جداگرهايي به چهار مجراي قائم تقسيم 
نيروي (كنند و با اثر دودكش  گيرند و دو مجراي ديگر به صورت بادخان عمل مي نسيم را مي

نمايند چرا كه بر طبق اثر دودكش با افزايش  دار داخل كمك مي به خروج هواي رطوبت) شناوري
الف دما بين داخل و اخت. رود بايد و در نتيجه هوا به سمت باال مي دما، چگالي هوا كاهش مي

جايي هوا  خارج ساختمان و بين نواحي مختلف آن باعث ايجاد اختالف فشار و به دنبال آن جابه
  .شود مي

اند،  فارس قرار گرفته نمونه از شهرها و جزاير جنوبي ايران كه در مجاورت خليج طور  به  
  .ي آن انتخاب گرديده استهار عملكرد بادگيةبندرلنگه جهت مطالع

نمايد و معدل رطوبت نسبي  دليل مجاورت با دريا واضح مي طوبت هوا در بندرلنگه بهر  
لذا بادگيرهاي .  درصد گزارش گرديده است37/66 ساله، 24 بندرلنگه با توجه به آمار ةساليان

چرا كه . شوند جايي هواي داخل ساختمان باعث كاهش دماي فضا مي جنوب فقط از طريق جابه
اال بودن ميزان رطوبت نسبي و اشباع نسبي هوا از بخار، تبخير آب به سهولت صورت دليل ب اوالً به

گيرد و اضافه نمودن رطوبت به هواي محيطي كه رطوبت آن بيش از حد شرايط آسايش  نمي
  .كند حرارتي انسان است، شرايط زيستي را مشكل مي

  
   مشخصات جغرافيايي و اقليمي بندرلنگه-1جدول

   دقيقه35 درجه و 26  ييعرض جغرافيا
   دقيقه50 درجه و 54  طول جغرافيايي

   متر1300  ارتفاع از سطح دريا
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  متر  ميلي144  معدل ميزان بارندگي ساليانه
  متر  ميلي90  روز حداكثر بارندگي يك

  صفر  معدل روز يخبندان
   نات966/9  سرعت متوسط باد

  غرب شرق به   جهت باد غالب
   درصد37/66  معدل رطوبت نسبي ساليانه

  رطوبت باال   اقليميةمشخص
    
  ها گيري بادگير  جهت-5

قرارگيري اضالع بادگير نسبت به چهار جهت اصلي جغرافيايي به دليل كاركرد اقليمي بادگير و 
هاي  وجود نسيم. گردد استفاده از نيروي باد و همچنين با توجه به جهت وزش باد غالب تعيين مي

و در شب از ) جنوب به شمال(ه كه در روز از دريا به سمت خشكي دريا و خشكي در بندرلنگ
وزيدن دارد و همچنين وزش باد غالب از شرق به غرب ) شمال به جنوب(خشكي به سمت دريا 

. خود باعث گرديده تا بادگيرهاي اين منطقه در راستاي چهار جهت اصلي جغرافيايي شكل گيرند
باشد و اين تفاوت نتيجه يكي  مختلف ايران، متفاوت ميگيري بادگيرها در شهرها و مناطق  جهت

  .از عوامل موثر بر اقليم يعني باد است
  
  ها  مصالح، بافت و رنگ بادگير-6

. باشد  كالبد بادگير به عنوان عنصري با كاركرد اقليمي واضح ميةاهميت مواد تشكيل دهند
 آجر در مناطق گرم و مرطوب  گرمايي استفاده از مصالح خشت وةرغم عدم نياز به ذخير علي

در . آورد بوده است دليل استفاده از مصالح بوم شود، كه احتماالً به بندرلنگه به وضوح ديده مي
باشد كه مانع نفوذ رطوبت به داخل  ضمن اينكه مالت بكار گرفته شده، گچ و ساروج مي

م به صورت قطرات شبنم چرا كه بخار آب موجود در هوا در اين اقلي. شود هاي بادگير مي جداره
نشيند و اگر   شبنم هواي محيط زيست است، ميةبر روي سطحي كه دماي آن كمتر از نقط
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 فشار اسمزي يا مكش ةواسط نفوذپذيري رطوبتي ديوارها و سطح بنا زياد باشد اين قطرات به
لح مصالح در ديوار نفوذ كرده و هم باعث تخريب سطوح بنا شده و هم امالح موجود در مصا

 ةدر ضمن رنگ روي. كند بكار برده شده در ديوارها را با خود به سطح خارجي هدايت مي
باشد كه خود مانع جذب  دليل استفاده از مالت گچ و ساروج، سفيد رنگ مي خارجي بادگير به

گردد و سطح صيقلي آن نيز در بازتاب بيشتر پرتوها كمك   خورشيد و بازتاب بيشتر آن ميةاشع
لذا نوع استفاده از مصالح براي ساخت بادگير خود گوياي تطبيق آن با . هي خواهد كردشايان توج

  .آورد اش فراهم مي وري بيشتر آن را در راستاي كاركرد اقليمي باشد كه بهره اقليم مي
  
  بادگيرها  ة ساز-7

گيرد و  ج مياز آنجا كه كالبد بادگير براي دريافت باد تا ارتفاعي بيش از ارتفاع خود ساختمان او
دهد، لذا اهميت   باد نيز خود مقاومت آن را در برابر نيروهاي جانبي كاهش ميةهاي مكند دهانه

  . نمايد  آن در مقابل نيروها واضح و مبرهن ميةعناصر پايدار نگهدارند
خورد كه جنس چوب به كار  هاي چوبي به چشم مي در بادگيرهاي بندرلنگه نيز كالف  

نام چندل معروف  اين چوب به. ل رطوبت، پوسيدگي و موريانه مقاوم استگرفته شده در مقاب
نام مربع  هاي چهار تراش به هاي بعد از چوب شده است و در دوره بوده كه از هندوستان تهيه مي

لذا در مورد سازه تفاوت چنداني ميان بادگيرهاي مناطق گرم و خشك و . استفاده شده است
شود و تنها جنس چوب بكار گرفته شده در بندرلنگه با  ه ديده نميكويري مانند يزد و بندرلنگ

  .هاي اقليمي منطقه انتخاب گرديده است توجه به ويژگي
  
   تناسبات بادگيرها-8

   تناسبات بادگيرها در پالن-8-1

اند ولي بادگيرهاي بندرلنگه  هاي متنوعي در نقاط مختلف ايران ديده شده بادگيرها در پالن با فرم
  . باشند  با فرم پالن مربع ميتنها
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  ) قفسه، چشمه و يا هواكش( تناسبات بادگيرها در دهانه -8-2

. باشد  جريان هوا ميةها و مجاري عبوردهند دهانه قسمت رأس بادگير است كه شامل تيغه
 آورده شده، 2تناسبات طول به ارتفاع دهانه در بادگيرهاي بندرلنگه نيز در ده نمونه كه در جدول 

 در مورد 1 بر 1 حاكي از تناسبات غالب 2نتايج حاصله از جدول . ورد بررسي قرار گرفته استم
  .باشد  مربع مية بادگيرهاي بندرلنگه است و فرم غالب هندسي دهانةدهان

  
   تناسبات دهانه در بندرلنگه-2دولج

  
   تناسبات بادگيرها در مقطع-8-3

از آنجا كه عملكرد بادگير دريافت باد مطلوب و انتقال آن به فضاي داخلي است، لذا ارتفاع گرفتن 
باد در  بهينه از انرژي ةبراي استفاد. نمايد آن در باالي بام جهت دريافت باد مطلوب واضح مي

بادگير، ابعاد آن به عنوان كانالي كه جرياني را فراهم خواهد آورد و نسبت طول به ارتفاع و عرض 
دهي  بادگيرها در بندرلنگه فقط به فضاي همكف سرويس. به ارتفاع آن حائز اهميت خواهد بود

مين ديده دليل مجاورت با دريا، در آنجا زيرز به علت باال بودن سطح آب دريا به. نمايند مي
  .شود نمي

همچنين يكي از مسائل واجد اهميت در بادگيرها دريافت باد با حداقل دما است و از آنجا   
كند به علت تابش آفتاب به سطح   هوا، مدت زمان زيادي در روي سطح زمين حركت ميةكه تود

 شكل )رسفا خليج( آب ةشود، لذا مناطق مسكوني بندرلنگه هرچه نزديكتر به بدن زمين گرم مي
تر است و وزش باد و نسيم دريا و  در مناطق گرم و مرطوب در سطح زمين دما پايين. اند گرفته

گيرند و در  خشكي در ارتفاع كمي از سطح زمين وزيدن دارد، لذا بادگيرها زياد ارتفاع نمي
 مقطع يعني تناسبات بادگير در. گيرند  يك طبقه باالتر از سطح بام اوج ميةبسياري موارد به انداز

10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

3 ،1/1  3 ،1/1  27 ،1/1  2 ،1/1  1 ،1/1  1/1  1/1  1/1  1/1  8 ،0/1  

نسبت طول به 
 ةارتفاع دهان

  بادگيرهاي بندرلنگه
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 نمونه در بندرلنگه مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج 7نسبت عرض به ارتفاع و طول به ارتفاع، 
  . آورده شده است3آن در جدول 

  
   تناسبات بادگير در مقطع بادگيرهاي بندرلنگه-3جدول

7  6  5  4  3  2  1    

  نسبت عرض به ارتفاع  2/1، 4  2/1، 4  2/1، 5  2/1، 7  2/1، 9  3/1  3/1

  نسبت طول به ارتفاع  2/1، 4  2/1، 4  2/1، 5  2/1، 7  2/1، 9  3/1  3/1

  
  هاي بادگير  تيغه-9

باشند كه كانال بادگير را به چند كانال كوچكتر  ها عناصري متشكل از خشت و آجر مي  تيغه
 همكف شروع شده و تا سقف بادگير ة متر كف طبق1، 5 تا 2ها از ارتفاع  اين تيغه. كنند تقسيم مي

هاي فرعي  تيغه) 2هاي اصلي و  تيغه) 1 ةتوان به دو دست ها را مي اين تيغه. يابند مه ميادا
هاي كوچكتر  يابند و كانال بادگير را به كانال هاي اصلي تا مركز برج ادامه مي تيغه. بندي كرد تقسيم

 باد ةندكنند كه در هنگام وزش باد، كانالي كه رو به سمت وزش باد دارد، دريافت كن تقسيم مي
وزد، نقش  هاي ديگري كه به سمت آنها نمي شود و كانال است كه اصطالحاً بادخور ناميده مي

  .كنند بادخان را خواهند داشت و بر طبق اثر دودكش، هواي گرم پايين را به باالي آن منتقل مي
 فرعي  ةتيغشود و   شكل ديده مي x اصلي با فرم ةدر بندرلنگه بادگير تنها با پالن مربع و تيغ  

 عرض ة فرعي وجود دارد به اندازةدر اين بادگيرها اكثراً وجود ندارد و در مواردي نيز كه تيغ
 966/9از آنجا كه معدل سرعت وزش باد غالب ساليانه در بندرلنگه . يابد ديوار بادگير ادامه مي

 ضروري هاي فرعي براي افزايش سرعت باد غير نات گزارش گرديده است، شايد وجود تيغه
  .دانسته شده است
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   بادگيرهاة منافذ باز و بست-10

هاي  در بادگيرهاي بندرلنگه تيغه. باشند  شكل مي x اصلي ةبادگيرها در بندرلنگه با پالن مربع و تيغ
هاي فرعي تعدادي از منافذ روي اضالع  بعضي از تيغه. كنند هاي اصلي را قطع نمي فرعي، تيغه

اند و منافذ بسته اين  گذاري شده ند كه در اين مقاله اين منافذ، بسته نامبند بزرگتر بادگير را مي
آورند كه قسمتي از كانال بادگير تنها از يك جهت در ضلع كوچكتر در  امكان را به وجود مي

سازند تحت عنوان منافذ باز نام  منافذي كه عبور جريان باد را فراهم مي. تماس با جريان باد باشد
  .اند برده شده

 ةاند، تعداد منافذ باز و بسته در هم بادگيرهاي بندرلنگه كه همواره با پالن مربع ديده شده  
 است كه شامل منافذ واقع شده در 2 آنها همواره ةباشد و تعداد منافذ بست اضالع آنها مساوي مي

. كند پيروي ميباشند و تعداد منافذ باز نيز بسته به طول بادگير از اعداد طبيعي  هاي پالن مي گوشه
لذا تفاوت كالبدي بادگيرهاي بندرلنگه با بادگيرهاي مناطق كويري منجمله يزد و كاشان در 

دليل تفاوت اقليمي است بلكه تفاوت  نمايد كه نه تنها به خصوص منافذ باز و بسته واضح مي
ن تفاوت  ايةاقتصادي نيز در پيشرفت معماري همواره سهيم بوده است كه از عوامل ايجاد كنند

  .باشد مي
  
  ها  بادگير) قفسه، كانال و تنوره( ستون -11

هر چه بادگير . شود آن بخش از بادگير كه حد فاصل دهانه و بام قرار دارد، ستون بادگير ناميده مي
ستون بادگيرهاي بندرلنگه يكپارچه و فاقد هرگونه . بلندتر باشد ستون آن نيز بلندتر خواهد بود

هاي مدور نيز  هاي عمودي با قوس افقي است و اما بخش بخش كردن 15هاي بخش بخش كردن
  . تزييني دارند و فاقد هرگونه عملكردي هستندةديده شده است كه جنب

  
  گيري  نتيجه-12

 اقليم و محيطي است كه در آن رشد و نمو يافته و لذا اقليم به عنوان ةزاد معماري سنتي ايران
ويژه بادگير كه خود كاركرد اقليمي دارد، نقش   معمارانه و بهترين عامل در كالبد عناصر اساسي
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گيري از انرژي  ترين تمهيدي است كه به بهره اي داشته است و بادگير هوشمندانه تعيين كننده
پردازد و آسايش برودتي را در مناطق گرم و خشك، گرم و مرطوب و كويري ميسر  طبيعي باد مي

  .سازد مي
ي مهندسان و معماران هنرمند  ها و شاهكارهاي برجسته رين آفرينشبادگيرها يكي از مهمت  

  .اند گسترش يافتهمصر تا ي خاورميانه و حتي  ايراني هستند كه از ايران به ديگر كشورهاي منطقه
 شكل  x اصلي ي فارس داراي فرم پالن مربعي و تيغه ها و جزاير خليج بادگيرها در كرانه  

هاي فرعي ندارند كه شايد براي افزايش سرعت باد، غير ضروري دانسته  هباشند كه اكثر آنها تيغ مي
، خشت ي گرما رغم عدم نياز به ذخيره مصالح اصلي در ساخت بادگيرهاي اين منطقه علي. اند شده

مالت بكار رفته در . بوده استآورد  دليل استفاده از مصالح بوم باشد كه احتماالً به و آجر مي
شده  هاي بادگير مي داخل جداره  مانع از نفوذ رطوبت بهباشد كه اوالً وج ميبادگيرها گچ و سار

گرديده  ي خورشيد و بازتاب بيشتر آن مي يد آن مانع جذب اشعهاست و در ثاني به علت رنگ سف
    .است
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