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 نماد هنر معماری کویری ایرانی |بادگیر   

 

 

 

 بادگیر نماد هنر معماری کویری ایرانی:  1شکل

های بسیار شده ایران سرزمینی با تنوع آب و هوایی وسیع است که این تنوع خود زمینه ساز ظهور سازه

های میانی سبب شد تا پیشینیان ما در جستجو چاره، به ساخت است. اگر وجود منابع آبی کم در دشت

ندیشه ساخت قنات و بندها برآیند؛ بدون شک این آفتاب سوزان و آب و هوای خشک کویری بود که ا

ای فراموش کردن گرمای هوا، و آرمیدن در سایه و در جوار نسیمی خنک را به همراه بادگیر را برای لحظه

 داشته است. 
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 گرفته.بادگیر به منظور غلبه بر گرمای سوزان کویری مورد استفاده قرار می: 2شکل

 

آوری پیشینیان در گرمای تابستان شد بلکه زیبایی  بادگیر این نماد معماری کویری، نه تنها منجر به تاب

 و جلوه شهرهای کویری را بیشتر کرده و هویتی متفاوت به آنها بخشیده است.

های دیگری نظیر: بادخان، بادرس، باد آهنگ، بادخوان، خیشخان، بادجیر بادگیر که در متون تاریخی به نام

جایی بههایی در قسمت باالیی که برای جامانند و بلند با دریچه ای است برجو... از آن یاد شده، در واقع سازه

های مسکونی، آب انبارها و دهانه معادن در مناطق مختلف خاورمیانه و و خنک کردن هوای ساختمان

 گیرد.شمال آفریقا و بخصوص در اقلیم گرم و خشک و گرم و مرطوب مورد استفاده قرار می
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های تمدن و معماری ایرانی است. در مورد ساخت اولین بادگیر شواهدی در دست نهبادگیر از نمادها و نشا

 رسد.نیست، اما قدمت ساخت و بکارگیری بادگیر به هزاره چهارم قبل از میالد می

 های استفاده از بادگیر در مناطق مرکزی و جنوبی ایران  دیده شده است.بیشترین نمونه

 ن، کرمان، بندرعباس و برخی جزایر خلیج فارس در شهرهایی مانند: یزد، اردکا 

در کشورهایی مانند: افغانستان، امارات، عمان، پاکستان، عراق، سوریه، مصر، اردن، بحرین، قطر، ترکیه 

 هایی از استفاده از بادگیر وجود دارد.و... نمونه

 

 

 

 خشک نیز استفاده دارد.بادگیر عالوه بر ایران در بیشتر کشورها با آب و هوایی گرم و : 3شکل
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ساختمان بادگیر از دو گروه از اجزا تشکیل شده است که برخی جنبه تزئینی و برخی دیگر جنبه کاربردی 

 دارند.

 اجزاء بادگیر به طور کلی شامل:

 هواکش 

 سقف 

 ساقه یا ستون بادگیر: بخشی که حدفاصل قفسه و بام هست 

  مجاری عبور هوا را در خود جای دادهقفسه یا سر بادگیر: قسمت باالیی بادگیر که 

 های کوچکتر تقسیم های بادگیر را به کانالها: معموال از جنس خشک یا آجر هستند و کانالتیغه

 کنند. هر بادگیر به طور کلی دارای دو نوع تیغه است.می

 های کانالهایی که معموال تا مرکز برج ادامه دارند و کانال اصلی را به های اصلی : دیوارهتیغه

 کنند.کوچکتر تقسیم می

 های تری هستند که تا مرکز ادامه ندارند و تنها تا عرض دیوارههای کوتاههای فرعی: دیوارهتیغه

های کولر قابل مشاهده ها در نمای خارجی بادگیر مانند پرهکنند. این تیغهخارجی ادامه پیدا می

 هستند.

 شود. اگر هوا ای بادگیرها به فضاهای بین دو تیغه گفته میهای باز و بسته: در نممنافذ یا دهانه

بتواند از میان منافذ عبور کند به آنها مافذ باز و اگر این امکان وجود نداشته باشد به آن منفذ بسته 

 شود.گفته می
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 شود.هر بادگیر از دو بخش عناصر اصلی و تزئینی تشکیل می :4شکل 

 کارکرد بادگیر

های باز هستند که در مسیر های بلندی هستند که دارای منافذ یا دهانهشد بادگیرها برج همانطور که گفته

های ها این توانایی را دارند تا با به دام انداختن جریان باد از طریق کانالجریان باد قرار دارند. این برج

 طراحی شده آن را به فضاهای داخلی ساختمان هدایت کنند.

هایی که معموال پشت شود و از منافذ و پنجرهالیی بادگیر با ضریب فشار باال وارد میهای باباد از دهانه

 شود.اند با ضریب فشار کمتر خارج میبه باد طراحی شده

در بعضی از انواع بادگیر در مسیر عبوری جریان باد سطحی مرطوب مانند حوض، حصیر های مرطوب، 

به خنک کردن هوای عبوری کمک کند و رطوبت هوا را نیز دادند تا های خیس قرار میسفال یا بوته

 افزایش دهد.
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سطح مقطع بادگیرها عموما به صورت چهارضلعی، شش ضلعی و هشت ضلعی است. اما در مواردی انواع 

 ای نیز دیده شده است. دایره

 

 

 شود.اند خارج میهای پشتی طراحی شدهقسمتهایی که در :  در بادگیرها باد از دهانه باالیی وارد و از منافذ یا پنجره5شکل 
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 یزدی. در معماری ایرانی عموما سه نوع بادگیر وجود دارد. بادگیر اردکانی، کرمانی و

 بادگیر اردکانی

 

 بادگیر یک طرفه از انواع ساده و مقرون به صرفه در بین بادگیرها است.: 6شکل 

تر هستند به تر و مقرون به صرفهنسبت به سایر انواع دیگر ساده یا بادگیر یک طرفه، این نوع از بادگیرها

شده. در شهرهایی مانند طبس، ها برای هر اتاق یکی ساخته میهمین علت معموال در بسیاری از عمارت

 میبد و عقدا این نوع بادگیر استفاده بیشتری داشته است.

اند. در برخی از مناطق که در نزدیکی ز سایر انواع بودهتر اتر و کوتاهعموما این نوع از بادگیرها کم ارتفاع

 اند از این نوع بادگیر برای استفاده از باد خنک سطح دریا و هدایت آن به داخل بنا استفاده میشده.دریا بوده
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 بادگیر کرمانی

 

 بادگیر دو طرفه کرمانی به نام بادگیر دوقلو نیز معروف است. : 7شکل 

بادگیرها که به بادگیر دوطرفه نیز شهرت دارد همانند بادگیرهای اردکانی ساده و کوچک هستند.  این نوع از 

بادگیرهای کرمانی به علت دوطرفه بودن به بادگیر دوقلو نیز معروف هستند. بادگیر بیشتر آب انبارها 

 معموال از نوع کرمانی است.
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 بادگیر یزدی

 

 بادگیر یزدی به بادگیر چهارطرفه یا چهارسویه نیز شهرت دارد. : 8شکل 

بادگیر یزدی یا بادگیر چهارطرفه معموال بزرگتر از سایر انواع بادگیرها هستند و به بادگیر چهارسو نیز 

تری است. به معروف هستند. ارتفاع بادگیر یزدی بیشتر از سایر انواع بادگیرهاست و دارای عماری پیچیده

زمان تعداد وجوه این نوع بادگیرها به شش و گاها هشت افزایش پیدا کرده است. بادگیر باغ دولت  مرور

 آباد یزدکه از زیباترین بادگیرهای ایران است از انواع هشت طرفه است.

 

 شدند.بادگیرها بنا بر شرایط منطقه و جهت باد غالب در انواع مختلف ساخته می : 9شکل 
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توان گفت بسته به جهت باد غالب در منطقه بادگیرها عموما به صورت یک ادگیرها میدر مورد انواع ب

طرفه، دوطرفه، چهار طرفه، سه طرفه متصل و منفصل) اشکم دریده( چند وجهی و چپقی دسته بندی 

 شوند.می

 

 بادگیر یک طرفه

دارند برای هر اتاق یک بادگیر هایی که بادگیر یک طرفه ترین انواع بادگیر است. معموال در خانهاز ساده 

ها، بادگیر را فقط در جهت بادهای خنک و ساخته میشده. برای جلوگیری از خطر ویرانی گردبادها و توفان

 بستند.های دیگر میساختند و را ه را بر سایر جبهههای مطبوع مینسیم

 

 میشده و راه بر سایر بادها بسته بوده.بادگیر یک طرفه تنها در جهت باد غالب در منطقه ساخته : 10شکل 
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 بادگیر دوطرفه

شود و در قسمت داخلی های بلند و باریک بدون حفاظ ساخته میدارای دو وجه روبرو یکدیگر و با پنجره 

 شود.ها دیده میبنا یک یا چن حفره در روی طاقچه

  بادگیرهای سه جناحی

توان به طور جداگانه از یک یا دو این نوع از بادگیرها میشوند. در به دو دسته متصل و منفصل تقسیم می

 و یا سه جبهه استفاده کرد. استفاده از این بادگیرها بسیار کم بوده.

 بادگیرهای چهار طرفه

های اصلی بادگیر در این نوع توسط آجر یا چوب اند. معموال کانالتر از سایر انواع بادگیر بودهبسیار متداول 

خانه ها در قسمت پایینی بادگیر از فضای حوضن قسمت تقسیم میشده و در برخی نمونهو گچ به چندی

 برای گرفتن گرد و غبار همراه با باد و رطویت بخشیدن به هوا استفاده میشده است.

خانه وجود ناشته از آب قنات برای خنک کردن جریان هوا استفاده هایی که امکان ساخت حوضدر بخش

 کردند.می
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 ترین بادگیرها هستند.بادگیرهای چهار طرفه از نوع متداول:  11ل شک

  بادگیرهای چند طرفه

 اند و در بیشتر مناطق قابل رویت هستند.گستردگی بیشتری داشته

 

 شود.:  این نمونه از بادگیر در اقلب شهرهای جنوبی ایران دیده می12شکل 
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که بجای سازه مکعبی شکل از چند لوله خم زانو مانند برای آخرین نوع از انواع بادگیر بادگیر چپقی است 

شده.این نوع بادگیر کارکردی مانند بادگیر چند طرفه داشته و بیشتر در قسمت خارجی بادگیر استفاده می

 سیرجان متداول بوده است.

 

 تری به نسبت سایر انواع بادگیر هستند.شود دارای تزئینات بیرونی بیشاین نوع از بادگیر که بیشتر در سیرجان دیده می: 13شکل 

توانند یک، دو یا سه طبقه باشند. تعداد طبقات به منظور دریافت باد بیشتر با افزایش ارتفاع بادگیرها می

های شهری بر میزان باد است، همچنین افزایش ارتفاع باعث میشده تا تاثیر ساخت و سازها و ناهمواره

 دریافتی بادگیرها کمتر شود.

ها یا اعالم خطر استفاده ر بعضی موارد از طبقات باالیی بادگیرها برای راهنمایی و عالمت دادن به کارواند

 میشده است.
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 گرفته.های شهری بر مسیر بار مورد استفاده قرار میبادگیرهای دو طبقه به منظور کاهش اثر ناهمواری : 14شکل 

 توان به موارد زیر اشاره کرد.ترین آنها میجمله معروف بادگیرهای بسیاری در ایران وجود دارد که از

  متر ارتفاع 33بادگیر هشت طرفه باغ دولت آباد یزد، بلندترین بادگیر جهان با 

 

 بادگیر الدگیر دولت آباد بلندترین بادگیر ایران و جهان: 15شکل 
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 هاای خانه بروجردیبادگیر حفره 

 

 ای زیبا بادگیر در معماری کاشان است.ها یکی از نمونهبروجردیای خانه بادگیر حفره:  16شکل 

 بادگیر سه طبقه و چهارطبقه باغ صدری تفت 

 بادگیر چپقی سیرجان 

 

های قدیمی در دوره پهلوی اول ساخته این بادگیر یکی از زیباترین بادگیرهای ایران و جهان است که به تقلید از هواکش کشتی: 17شکل 
 شده است.
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 بادگیر دو طبقه و هشت طرفه باغ امیر طبس 

 بادگیر دو طبقه و چهار طرفه خانه آقازاده برکو 

 

 تومانی نقش بسته. 2000تصویر بادگیر خانه آقا زاده بر اسکناس  : 18شکل 

 ای عمارت چهل ستون سرهنگ آبادبادگیر دو طبقه دایره 

 

 متر است. 10ر و ارتفاع آن مت 2قاعده بادگیر عمارت تاریخی سرهنگ آباد :  19شکل 
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بادگیر به عنوان میراثی جهانی از سوی سازمان آموزشی، علمی، فرهنگی ملل متحد، یونسکو شناخته شده، 

اما این میراث تاریخی هنوز به ثبت جهانی نرسیده. بجز ایران کشورهایی مظیر امارات متجده عربی خواهان 

 ثبت این اثر به نام خود هستند.

 

  گردآورنده : مرجان قنواتی 

 عکس گالری همراه بهانگلیسی  زبان به مطلب لینک: 

https://iranindepth.com/windcatcher-representative-of-iranian-desert-architecture/ 
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