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بادگير؛ شاهكار مهندسي معماري سنتي ايران در حاشيه كوير

تحليلی بر گونه شناسی معماری بادگير در خراسان جنوبی
حسن هاشمي زرج آباد1
ذبيح اهلل مسعودي2

چكيده

از جمله  تاريخي مناطق كويري  بناهاي  از عناصر مهم در معماری  به عنوان يکی  بادگيرها 
شاهکارهای معماری سنتي ايران محسوب می شوند كه به عنوان يك سيستم سرمايشي طبيعي و 
ايستا، تهويه مطبوع را با استفاده از انر ژي تجديد پذير باد فراهم مي نمايد. معماران سنتي ايران در 
ساخت و طراحي بادگير با آگاهي از اصول بنيادي چون ترموديناميك )نيروي گرما(، آئروديناميك 
)جا به جايي هوا(، انتقال حرارت، مقاومت مصالح و آسايش حرارتي انسان سازه   اي را ساختند 
اين سازه مهم و  از جمله شاهکارهاي مهندسي معماري سنتي بشمار مي رود.  كه بدون ترديد 
 كارآمد، در طي قرن ها در مناطق كويري ايران بدون بهره گيري از انرژي الکتريکي، تهويه  ي

طبيعي و خنکي را براي بناهاي مسکوني و آب انبارها فراهم كردند. نظر به اهميت سازه بادگير در 
 معماري سنتي مناطق كويري به ويژه شهرهاي خراسان جنوبي كه متأسفانه مطالعات و پژوهش  هاي

معماري سنتي در آنها كمتر صورت گرفته است نگارندگان مقاله با روش تحقيق ميداني سعي 
خواهند داشت ضمن معرفي بادگيرهاي شاخص بناهاي سنتي شهرهاي بيرجند، خوسف و خور 
به بررسي و شناخت كالبدي آن از منظر معماري و شناخت كالبدي بادگيرها و چگونگي تأثير 
كالبد بر عملکرد آن ها بپردازد. نتيجه مطالعه بيانگر آن است كه بادگيرهاي اين منطقه از كوير ايران 
علي رغم بر ويژگي  هاي مشترك با ساير مناطق كويري و گرم و خشك ايران، داراي ويژگي  هاي 
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خاصي از نظر شکل هستند كه مهم ترين آن بادگيرهايي از نوع يك طرفه و چهار طرفه مي  باشد 
كه مهم ترين دليل انتخاب و طراحي اين نوع بادگيرها در خراسان جنوبي شرايط اقليمي و جهت 

وزش باد مي  باشد.

واژگان كليدی: خراسان جنوبی، بيرجند، خوسف، خور، معماری ايران، بادگير.

1- مقدمه

بادگير يکي از عناصر معمارانه  اي است كه با رويکرد اقليمي در معماري مناطق كويري و 
حاشيه كوير ايران احداث گرديده و بصورت كانالي عمودي در سيماي بافت تاريخي شهرها 
و روستاهاي اين مناطق، خودنمايي مي  كند. معماري بادگيرها و عملکرد آن  ها كه در سرمايش 
طبيعي بناها در اين مناطق مؤثر بوده اند نشان از نبوغ معماراني دارد كه در طراحي و ساخت آن  ها 

نقش داشته  اند.

 بيرجند از جملـه مناطق كـويـری ايـران است كـه دارای بافت  های تاريخـی ارزشمندي از 
دوره  هاي صفويه و قاجاريه است كه مي  توانند نمونه  هاي مطالعاتي مناسبي براي پژوهشگران و 
عالقمندان به منظور آگاهي و شناخت از تاريخ معماري سنتي ايران در اين بخش از ايران در اختيار 
قرار دهند. در ميان بناهاي تاريخي زيبا و ارزشمندي كه در بافت تاريخي شهرهاي بيرجند، خوسف 
 و روستای خور وجود دارند بادگيرها به عنوان يکي از عناصر معماري عمودي برخاسته بر فراز 

بام  هاي خانه  ها، مجاري تنفسي فضاي مسکوني بشمار مي  آيند.

 متأسفانه اين سازه ارزشمند معماران سنتي كه به عنوان يکی از عناصر مهم در معماری بناهای
 خراسان جنوبی به شمار می  آيد امروزه با توجه به گسترش فضاهای شهری و تغيير الگوی شهرنشينی

به شدت در معرض تخريب و نابودی قرار دارد. بررسی ها نشان می دهدكه تاكنون با وجود تنوع 
و ويژگی  های خاص بادگيرهای منطقه، مطالعات چندانی درباره آن  ها صورت نگرفته است. بـر 
 همين اساس ضـرورت دارد بـه بررسـی و تحليل معماری بادگيـرها و شناخت كالبـدی آن  ها و 
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هم چنين به چگونگی تأثير كالبد بر عملکرد بادگيرهای منطقه بپردازيم. مهمترين سؤاالت مطرح 
در اين مقاله عبارتند از:

بادگيرهاي مناطق مورد مطالعه از نظر گونه شناسي و شکل پالن چگونه است؟

آيا شرايط اقليمي و جهت وزش باد در مناطق مورد مطالعه، تأثيري در ساختار معماری بادگير 
و نحوه  ی قرار گيري آن در بنا داشته است؟

مهمترين تزيينات بکار رفته در بادگيرهاي مناطق مورد مطالعه چيست؟

بادگيرهای مناطق مورد مطالعه بيشتر در چه نوع از بناهای بافت تاريخی ساخته شده  اند؟ 

2- واژه شناسي بادگير بر مبناي متون ادبي ايران

بادگير از روزگاران دور در ايران زمين بکار گرفته شده و از نام  های باستانی و گوناگون آن 
مانند “واتغر” و “بادهنج” و “باتخان” و”خيشود” و “خيشخان”1 بر می  آيد كه پديده ای تازه نيست 

)معماريان، 1387الف: 538(.

“بادغرد”،  “بادغد”،  “بادغر”،  “بادرس”،  كلمات  خود  نامه  لغت  در   )249  :1336( دهخدا 
بادگير آورده  بادغن”، “بادغس”، “بادهنج” و”بادآهنگ” را معادل كلمه  “بادخون”، “بادخن”، 

است. 

در متون ادبي ايران در اشعار برخي از شعراي نامدار ايراني با نام  هاي مختلفي از بادگير مواجه 
مي  شويم كه نقش مهمي در آگاهي و شناخت از واژه  هاي متنوع براي نامگذاري اين سازه دارند. 
در ذيل به اجمال به برخي از آن  ها اشاره مي  گردد. رودكی سمرقندی از واژه بادغر براي بادگير 

استفاده كرده، وي در اين بيت از شعر خود اين چنين مي سرايد:

1. كلبه يا دارآفريني كه پيرامون آن را با حصير يا سفال يا بوته مي  پوشانند و بر آن آب مي پاشند تا بر اثر وزش باد هواي 
خنك را به درون بکشد )فالح فر، 1379: 91(.
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بدواندرون شادی ونوش خورد       بسا جـــای كاشانـــه  ی بادغــر  

همچنين ابوشکور بلخي شاعر و حکيم سده چهارم قمري است كه در ابيات خود از واژه  ی 
بادغر استفاده كرده است:    

      به هرمجلسی كونت ای زشت خر          چـو در بـــاغ خـانـه شــدی بادغــر   

فرخي سيستاني از واژه بادخن براي ناميدن بادگير بهره برده است:

و آن دگران چون شمع بر بادخـن     او آتش تيــغ است بر تيــغ كــوه  

ناصر خسرو در ابياتي از اشعارش به واژه بادخانه اشاره كرده است و اين چنين مي سرايد:

دريـن پـر بادخـانـه سسـت بنيـاد      همي خواهي كه جاويدان بماني  

 آنچه كه از اشعار مسيح كاشاني از شاعران خوش قريحه فارسی گوی در عصر صفوی استنباط 
مي  شود، در اين دوره از واژه بادگير براي ناميدن اين سازه استفاده گرديده  است:    

تا كرديم در آتش دل را سرای خويش          دامن زدند بــر آتش من بــادگيــر مــن

)بهادری نژاد و دهقانی، 1387: 198-194(

مرحوم پيرنيا )1386: 333( معمار بزرگ سنتي ايران افسوس مي  خورد كه در كشوري چون 
ايران كه خود بهترين وسايل تهويه را با نام  هاي گوناگون داشته وسايل جديد را تحفه فرنگ بداند 
و نام  هاي بيگانه آن  ها را بي درنگ بپذيرد و بجاي “بادگير” و “خيش” و “خيشور” و “ماسوره” و” 

هواكپ” واژه  هاي اركانديش و كولر و اتيالتور و امثال آن را بکار برد.

3- مروری اجمالي بر پيشنيه  ي كاربرد بادگير در معماري ايران

يافتن پيشينه دقيق بادگيرها در آثار به جا مانده معماری، كاری بس دشوار است و اطالعات 
دقيق و جامعی در دست نيست. ليکن از اوايل سده سوم ميالدي )در عصر ساسانيان( در آتشکده 
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فيروزآباد، نمونه نوعي بادگير يافت مي  شود كه البته گذرگاه آن ويران شده ولي آثار آن برجاي 
مانده است و نشان مي  دهد كه بادگير باد را مي  گرفته و آن را به راهرويي كه گرداگرد گنبدها 
در طبق دوم مي  گشته مي  رسانده است و سپس به زير گنبدها و ايوان  ها مي  برده است و ساختمان 
را خنك مي  كرده است )معماريان، 1387الف: 550(. اهميت بادگير در معماری و فرهنگ ايران 
موجب شده است كه همواره جايگاه ويژه  ای برای آن در متون ايرانی و غير ايرانی در نظرگرفته 
تاريخی- توصيفی مستشرقين و  ادبی و كتب و نوشته  های  پيرامون آن درمتون  شود و مطالبی 
همچنين كتب قرون اخير كه توسط متخصصين ايرانی نگاشته شده است پرداخته شود كه در ذيل 

به برخی از آن  ها اشاره می  كنيم.

روزنتال1 در پژوهش خود درباره  ی پيدايش و گسترش بادگيرها، بر اين باور است كه اين سازه 
در ايران اختراع شده و در روزگار عباسيان ساخت آن محدود به منطقه بين النهرين بوده است و 
با توجه به اهميت سياسی و اقتصادی مصر در دوره فاطميان در آن منطقه نيز رواج يافته است 

)بهادری نژاد و دهقاني 1387: 193(.

براساس برخی اسناد، ساخت بادگيرها دست كم از دوره  ای نخستين هجری قمری در ايران 
رواج داشته و بکارگيری اين عنصر مهم معماری در سرزمين  های دور و نزديك ايران حتی تا 

شمال آفريقا، امر متداولی بوده است. 

 كهن  تريـن نمونـه  های باقی مانـده بادگيـر از قرن 8 ق. به بعد موجـود است )تصوير 1( و 
نمونه  های قبلی تخريب شده  اند )محمودی و مفيدی، 1387الف: 28(.

1. Rozenthal 
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تصوير1( آب انبار متعلق به قرن 8 هجري قمري )محمودي و مفيدي، 1387: 28(

 روف1 اولين شواهد موثق از وجود بادگيرها در فالت ايران را نمونه  های قرن 14م. مصادف با قرن
.)Roaf,1988: 58( 8 ق. می  داند كه يکی از آن  ها در خراسان و پنج نمونه در يزد موجود است

اكين2 قديم ترين بنايی كه بادگير در آن ديده شده است را مدرسه غياثيه خرگرد )قرن نهم 
.)Okane,1976: 85( در خراسان معرفی كرده است )هجری قمری

در سفرنامه  های بسياری از سياحانی كه به ايران آمدند گزارشی از ساختار بادگير و كاربرد آن 
به چشم می  خوردكه از ميان آن  ها می  توان به سفرنامه ماركوپولو3، سفرنامه ژان شاردن،4 سفرنامه 

ژان باتيست تاورنيه5 اشاره كرد.

)ايران(  آن جا  از سفرنامه  ی خود چنين می  نويسد: “در  ماركوپولو6 )1363: 228( در بخشی 

1. Roaf.s.
2. Okane.b.
3. Marco polo.
4. John chardin.
5. Jean Baptiste Tavernier.

6. ماركو پولو در طی سفر خود به مشرق زمين دوبار از خاك ايران گذشت و در سال 1292 ميالدی نيز در راه بازگشت 
به وطن بار ديگر از ايران و هرمز عبور كرد. وی در سن هفتاد سالگی در ونيز ايتاليا در گذشت. جهت آگاهی بيشتر رجوع 

كنيد به آلفونس گابريل، ماركوپولو در ايران، ترجمه  ی پرويز رجبی )تهران: اساطير، 1381(.
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 شهرهای كوچك و بزرگ خوب زيادی می  باشد كه “هرمز” با مردم عرب زبان يکی از آن  هاست
گرما در آن جا وحشتناك است بدين علت بر روی خانه  هايشان وسايل تهويه جهت گرفتن باد 
ساخته شده است اين وسايل تهويه در جهتی قرار گرفته  اند كه جريان باد را از بيرون به درون خانه 

برای خنك كردن آن می  آورند”.

ژان شاردن سياح فرانسوی در طی سفر به ايران از بسياری از شهرهای ايران بازديد می  كند و 
درباره خانه  ی بادگيرداری در اصفهان شرح و تصويری آورده است )تصوير2(.

تصوير2( تصوير بادگير از ژان شاردن )بهادري ن  ژاد و دهقاني، 1387(

تاورنيه در سفرنامه  اش در مورد بادگير چنين می  نويسد “تمام خانه  ها از الر تا هرمز به يك 
سبك و نقشه ساخته شده  اند. همه بادگيری دارند كه از زير عمارت به باالی بام كشيده شده است، 
برای اينکه عمارت را خنك كند. اما برای غريبانی كه عادت به هوای اين مملکت ندارند خوابيدن 

در مجاورت اين بادگيرها خطرناك است” )تاورنيه، 1382: 127(.



173بادگير؛ شاهكار مهندسي معماري سنتي ايران در حاشيه كوير ...

4- اجزاء و عناصر كالبدي 

4- 1- اجزاء و اندام بادگير 

بادگيرها از اجزاء مختلفی تشکيل شده  اند كه برخی ازآن  ها جنبه زيبايی شناسانه دارد و برخی 
در عملکرد بادگير نقش دارند )محمودی، 1387ب: 28(؛ )شکل3(.

بادگير به ترتيب از پايين به باال از قسمت  هايي شامل: تنوره، ساقه، زه و زنجير، قفسه ها و زهو 
زنجير تشکيل شده است )معماريان، 1387ب: 283(. در واقع يك بادگير از چهار بخش اصلي 

تشکيل شده است: )شکل 2(

1- ستون، بدنه، كانال، تنوره و يا ساقه

2- دهانه، قفسه، هواكش و يا چشمه

3- تيغه  ها

4- سقف )بهادري نژاد و دهقاني، 1387: 246(.

شکل1( اجزا مختلف بادگير

)بهادری نژاد و دهقانی، 1387: 247(
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4 -2- آرايه  هاي تزييني و مصالح بادگير

تزيينات بادگيرها اجزاء كالبدي محسوب مي  شوند كه بيشترين تأثير را در منظر شهري پديد 
آوردند مصالح استفاده شده براي تزيينات آجر، گچ يا كاهگل است. در برخي از بادگيرها دهانه 
بادگير بيشتر با گچ پوشيده شده و رنگ سفيد آن جلوه متفاوتي به خط آسمان شهر )يزد( داده 

است. )همان: 263(.

مهمترين عناصر تزييني بادگيرها بيشتر به تزيين آجرچيني بستگي دارد. معموال آجرچيني آن به 
صورت ساده يا قناس، خفته راسته و باالخره گل اندازه اي ديگر آجري است )معماريان، 1387ب: 
283( هم چنين از ديگر بخش  هاي تزييني بادگيرها قفسه  ي آن است بکارگيري قوس هايي متنوع 
 بويژه از نوع دالبري و ابرو )زمرشيدي، 1373: 254 و 315( و هم چنين آرايش با گچ در قسمت  هاي

سطوح قفسه  ها، قوس  ها و بخشي از ساقه ستون از مهم ترين تزيينات بادگيرها بشمار مي  آيند. 
)تصوير3(.

است.  و چوب شورونه  آجر، گل، گچ  يا  خام  خشت  معموالً  بادگيرها  ساختماني  مصالح 
شورونه از انواع چوب  هايي است كه استحکام بسيار زياد و ماندگاری زيادی در مقابل آسيب  های 

احتمالی از جمله موريانه دارد )بهادري نژاد و دهقاني، 1387: 246(.

تصوير 3(  تزيين آجركاري و آرايش گچي )مأخذ: پرتال سازمان ميراث فرهنگي يزد(
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5- نحوه  ي طراحي و ساخت بادگير با تأكيد بر بادگيرهای خراسان جنوبی

بررسي ساختار معماري بادگيرها نشان مي  دهد كه طراحي و ساخت اين سازه  نياز به آگاهي 
و شناخت دقيق معمار و سازندگان آن از اصول ترموديناميك، آئروديناميك، انتقال حرارت، 
مقاومت مصالح و آسايش حرارتي انسان داشته است. با توجه به اينکه بادگيرهاي خراسان جنوبي 
 )تصوير 4( از ساختار معماري ساده  اي برخوردارند - كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد -

لذا نحوه ساخت اين نوع بادگيرها به اين صورت است: معموالً يك بادگير از دو مجرا تشکيل 
گرديده است مجراي زيرين و مجراي بااليي. سوراخ مجراي زيرين جهت رسيدن باد به سرداب 
و يا حوض خانه و سوراخ مجراي بااليي در اتاق روي سرداب در ارتفاع يك سوم و در مواردي 
 در راستاي كف تعبيه مي  گردد. كانال ميانـي بادگـير از سطح پشـت بام تا دهانـه بادگيـر را تشکيل 

مي  دهد كه به دو صورت قابل اجرا مي  باشد. 

الف: در اين روش ديوار كانال مياني بادگير به عرض يك تا يك و نيم خشت تا ارتفاع الزم به 
صورت مکعب مستطيل ساخته مي  شود و سپس كالف كشي چوب به شکل چپ و راست جهت 
زيرسازي تيغه  ها بر سطح ديوار كانال و تيغه سازي پوشش انجام مي  گردد. بديهي است اين روش 

به دليل اينکه مصالح كمتري مصرف مي  كند معمول مي  باشد )شکل 2 و 3(. 

شکل 2( طرحي از كانال يك بادگير 

و مجراهای آن)فرخ يار، 1387: 117(
شکل 3( مراحل ساخت بادگير

)فرخ يار، 1387: 117(
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ب: در اين روش از كالف كشي، چهار تير چوبي تا ارتفاع انتهايي بادگير استفاده شده است. 
ستون  هاي مذكور با داشتن ريشه در اسکلت سفت كاري قسمت  هاي زيرين مستحکم مي  شود و 
به وسيله دستك و چپ و راست  ها، كالف كشي و مهار انجام مي  گردد و فاصله بين ستون  ها به 
ضخامت يك نيمه و با مالت گچ تا ارتفاع الزم چيده مي  شود. كالف چپ و راست از چوب1 
مقاوم جهت اتکاء تيغه  هاي بادگير به ستون  هاي چوبي متصل مي  شود و تيغه  هاي بادگير به صورت 
رج  هاي عبور كننده و قطع كننده بين تيرهاي چوبي به شکل چپ و راست بنا مي  گردد و پس از 
نصب پل بر سر ستون  ها روي آن  ها با حصير پوشانده و كاهگل مي  كشند. در اين زمان تيغه  هاي 

چهارگانه بادگير آماده بهربرداري )بده و بستان( باد هستند )فرخ يار، 1387: 121-120(.

  

تصوير 4(  مراحل ساخت بادگير در خوسف )مأخذ: اداره ميراث فرهنگي خوسف(

1. بادگيرها داراي چوب بست هايي هستند كه ديواره  هاي بادگير را بهم وصل مي  كند و دو سر اين چوب بست  ها از 

طرفين بادگير بيرون مي  زند. چوب بست  هاي ذكر شده با هدف افزايش مقاومت و استحکام بادگيرها در مقابل فشار باد 

تعبيه مي  شوند و با نقش كششي كه دارند از جدا شدن پره  هاي داخلي و بدنه جلوگيري مي  كنند ) فرخ يار، 1387: 121(. 
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6- عوامل مؤثر بر كارآيي بادگير

كارايي و عملکرد بادگير به عوامل مختلفي بستگي دارد كه مي  توان آن ها را به دو دسته كلي 
تقسيم كرد:

6-1- عوامل آب و هوايي: كه شامل دماي هواي محيط، تشعشع خورشيد، حداكثر اختالف 

دماي هواي شب و روز، سرعت و جهت وزش باد.

تقسيم  شکل  بادگير،  مقطع  ابعاد  بادگير،  ارتفاع  شامل  عوامل  اين  هندسي:  عوامل   -2-6

مساحت مجراها در مقطع بادگير، تعداد دهانه  هاي ورودي باد به بادگير و مقاومت در برابر جريان 
هوا در بادگير )شامل زانويي  ها، انحناها و دريچه  هاي ورودي و خروجي هوا( است )محمودي و 

مفيدي، 1387ب: 34؛ بهادري نژاد و دهقاني، 1387: 280(.                                 

7- شناخت بادگيرها از منظر معماري، عملكرد، اقليم )جهت دريافت باد(

بادگيرهاي ايران را مي  توان بر حسب چند عامل تقسيم بندي و مورد مطالعه قرار داد:

 7-1- بادگيرها از منظر عملكرد

از نظر عملکرد بادگيرها به دو دسته ذيل تقسيم مي گردند:

7-1-1- بادگيرهاي صرفاً عملکردي

7-1-2- بادگيرهاي عملکردي- نمادين )معماريان، 1387ب: 283(.

7-2- بادگيرها از نظر وضع اقليمی و جهت دريافت باد

 7-2-1- بادگيرهای اردكانی )يک طرفه(: جهت دهانه  ها دراين نوع بادگير، رو به باد اصفهانی 

است و از سمت غرب، شرق و جنوب هيچ منفذی ندارد )تصوير5( عموماً اين نوع از بادگيرها كم 
ارتفاع و كوتاه تر از ساير بادگيرها ساخته می  شود )بهادری نژاد و دهقاني، 1387: 229(.
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)badgir.blogfa.com تصوير 5(  بادگير هاي اردكاني از نوع يك طرفه )مأخذ: خانه عکس اردكان

7-2-2- بادگيرهای كرمانی )دو طرفه(: اين نوع بادگيرها از نظر ساختار معماری ساده تقريباً 

كوچك  اند و از آن جا كه دو طرفه ساخته می  شوند به آن بادگير دوقلو نيز گفته می  شود )همانجا(؛ 
)تصوير6(. 

تصوير6( نمايی از بادگير دو طرفه  ی آب انبار باغ دولت آباد يزد 

)بهادري نژاد و دهقاني، 1387: 231(
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7-2-3- بادگيرهاي سه طرفه: اين بادگير انواع مختلف دارد كه سه جناحي منفصل كه به اين 

بلوار دكتر  نيز مي  گويند نوع متصل آن در سيرجان واقع در خانه  اي مجاور  نوع اشکم دريده 
الديني،  )تاج  فرمانده سربازخانه ارگ مالحظه شد  نوع منفصل در خانه  صادقي )تصوير 7( و 

.)284 :1382

تصوير 7( كرمان، بادگير سه طرفه از نوع متصل )تاج الدينی، 1382: 284(

7-2-3- بادگيرهای يزدی )چهارطرفه(: بادگيرهای يزدی از ساير انواع بادگيرها بزرگتر است 

و معموالً به صورت چهارطرفه ساخته می  شود به همين دليل نيز در بعضی مناطق، آن را بادگير 
“چهارطرفه يا چهارسو” هم می  نامند )تصوير8(. ارتفاع اين نوع بادگيرها معموالً زياد است و ميزان 
ارتفاع بادگير و نوع دهانه هر سمت با اوضاع جوی منطقه ارتباط مستقيم دارد )بهادری نژاد و 

دهقاني، 1387: 229(

تصوير 8( يزد، بادگير از نوع چهارطرفه دو طبقـه

)http://ghoolabad.com مأخذ: دانشنامه يزد(
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7-3- بادگيرها از منظر ساختار معماري

شناخت سازه معماري بادگير به صورت هاي ذيل ميسر مي  باشد:

7-3-1- بر مبنای پالن بادگير، به سه گروه 1- بادگير با پالن مربع 2- بادگير با پالن شش و يا 

هشت ضلعی  3- بادگير با پالن مستطيل تقسيم می  شود )همان: 257(؛ )شکل4(.

شکل4( انواع بادگيرها با پالن مربع، شش ضلعی، هشت ضلعی و مستطيل

)بهادری نژاد و دهقانی، 1387: 258(

7-3-2- بر مبنای استقرار آن  ها در پالن بنا، به سه گروه 1- قرارگيری آن در پشت تاالر مستطيل 

شکل و در محور تقارن آن )شکل 5(  2- قرارگيری آن در يکی از گوشه  های شمالی تاالر  3- 
قرارگيری آن در گوشه حياط تقسيم می  شود )محمودي، 1385ب: 97(.

    شکل 5( يزد، نحوه قرار گيري بادگير

               در پشت تاالر خانـه

           )معماريان، 1387ب: 276(
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7-3-3- بر مبنای فرم دهانه بادگير، به سـه گروه 1- بادگيـر با دهانه مربـع  2- بادگير با دهانـه 

مستطيل عمودی 3- بادگير با دهانه مستطيل افقی تقسيم مي  شود )شکل 6(.

                                                 

شکل6( انواع بادگير با دهانه مربع، مستطيل عمودي و مستطيل افقي )محمودي، 1385: 96(

8- بررسی گونه شناختی اشكال بادگيرهای خراسان جنوبی

يکی از مناطق كويری ايران كه دارای بافت  های تاريخی منحصر بفرد می  باشد خراسان جنوبی 
در شرق كشور است. بافت  های تاريخی اين منطقه متناسب با شرايط اقليمی منطقه شکل گرفته 
و برگرفته از محالت، ريزمحالت، خانه، حسينيه، مسجد و... می  باشد و از جمله عناصر مهم در 
معماری بافت  های تاريخی اين منطقه، بادگير است. بادگير يکی از عناصر معمارانه  ای است كه با 
رويکرد اقليمی در معماری بومی منطقه احداث و بصورت كانال عمودی يا افقی در سيمای شهر 
 خودنمايی می  كند. گونه شناسی اشکال بادگيرها بر مبنای عوامل و بخش  های مختلف كاربردی 
آن  ها انجام می  گيرد. بادگيرهای خراسان جنوبی دارای تنوع زيادی نيست كه براساس مطالعات 
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 گونه شناسی، اشکال بادگيرها را می  توان بر مبنای 1- جهت دريافت باد 2- نما 3- موقعيت استقرار 
آن  ها در پالن بنا مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

8-1- بادگيرهاي بيرجند

بافت تاريخی شهر بيرجند از جمله بافت  های كويری ايران می  باشد كه دارای خصوصياتی 
است. خانه  های حياط  معيشتی ساكنين  باورها و وضعيت  قرارگيری،  اقليم  نظر  نقطه  از  خاص 
 مركزی بيرجند و بافت ساختاري كوچه  ها كه تبعيتی از وضعيت توپوگرافيك تپه ماهورهای شهری

است همراه با تزيينات آجری كه غالباً مربوط به اواخر قاجار و اوايل پهلوی می  باشد، هم چنين 
وجود بادگير بر فراز بناهای شهر منظري زيبا را برای بافت تاريخی ايجاد نموده است )سلطانی، 
7:1386(. گونه شناختی اشکال بادگيرها در بيرجند، با مطالعه و بررسی تعدادی از آن  ها انجام 

گرفت كه نتايج ذيل حاصل گرديد.

8-1-1- گونه شناسی بر مبنای جهت دريافت باد

بادهای اين ناحيه بر اساس جهت وزش، نام  های مختلفی به خود می  گيرند، مهمترين بادها 
عبارتند از: 

الف: سياه باد: جهت آن شمال شرقی - جنوب غربی بوده و به هنگام وزش، درجه حرارت را 
به پايين می  آورد.

ب: باد قبله: ازجنوب غربی به شمال شرقی می وزد. در فصل زمستان می وزد و توأم با بارندگی 
است.

ج: فرح باد: بادی است گرم كه درجه حرارت را به سرعت باال برده و جهت آن جنوب شرقی 
به شمال غربی است. )بهنيا، 1381: 65(.
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نمودار 1( جهت و سرعت بادهای بيرجند )وفايی، 1384: 49(

همان گونه كه قبالً نيز اشاره شد بادگيرها بر مبنای جهت دريافت باد به سه دسته  ی يك طرفه، 
دوطرفه و چهارطرفه تقسيم می  شوند كه در بيرجند با توجه به نوع و جهت بادهای غالب دو نوع 

بادگير مشخص شده است.

8-1-1-1- بادگير يک طرفه 

اين نوع بادگيركه به اردكانی نيز مشهور است تعداد معدودی از بادگيرهای بيرجند را شامل 
می  شود. جهت دهانه در اين نوع بادگير رو به شمال است و از سمت شرق، غرب و جنوب هيچ 
منفذی ندارد. اين نوع بادگير به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بوده به همين دليل امکان ساخت 

يك بادگير برای هر اتاق وجود داشته است )تصوير 9( و )شکل 7(.
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تصوير9(  بيرجند، نمايی از بادگيرهای يك طرفه، حسينيه نواب )مآخذ: نگارندگان(

شکل7( طرح بادگير حسينيه نواب )ترسيم: نگارندگان(

8-1-1-2-  بادگيرچهارطرفه اين نوع بادگير گونه غالب بادگيرهای بيرجند به شمار می  رود و 

معموالً ارتفاع آن نسبت به بادگيرهای يك طرفه زيادتر بوده كه عامل اصلی پديد آمدن اين نوع 
بادگير، وزش باد مطلوب از هر چهار طرف می  باشد. بادگيرهای چهار طرفه يا چهار سوی بيرجند 
از نظر ساختار معماری بجز چند مورد ساده بوده و پيچيدگی و زيبايی بادگيرهای ساير مناطق 
كوير ايران همانند يزد را ندارد. يکی از زيباترين بادگيرهای چهارطرفه كه متأسفانه در حال حاضر 

وجود ندارد متعلق به بنای ارگ كاله فرنگی بيرجند می  باشد )تصوير10(.
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تصوير10( نمايی از بادگيرهای چهارطرفه در بيرجند سمت راست بادگير ارگ كاله فرنگی 

و سمت چپ بادگيرهای خانه فرهنگ و حسينيه نواب )مآخذ: نگارندگان(

8-1-2- گونه شناسی بر مبناي فرم دهانه

نوع  به سه  فرم دهانه آن  ها،  براساس  بيرجند  بادگيرهای  اشکال  انجام گرفته  بررسی  های  با 
شناسايی گرديد:   الف( بادگير با دهانه مربع  ب( بادگير با دهانه مستطيل افقی  ج( بادگير با دهانه 

مستطيل عمودی )تصوير 11( و )شکل8(.

تصوير 11( بيرجند، بادگير گونه شناختی براساس فرم دهانه مربع، مستطيل افقي و مستطيل عمودي 

)مآخذ: نگارندگان(
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شکل 8(  طرح چند بادگير براساس فرم دهانه مربع، مستطيل افقي و مستطيل عمودي )ترسيم: نگارندگان(

8-1-3- گونه شناسی بر مبنای پالن

معماران و سازندگان در  نشان می  دهد كه  بيرجند  تاريخی  بافت  بادگير  نمونه  هاي  بررسی 
طراحی و اجرای بادگيرها بيشتر از پالن مربع و مستطيل بهره گرفته  اند )شکل9( و بادگيرها با پالن 
چند ضلعی و مدور كه در بادگيرهای ساير مناطق كويری بويژه بادگيرهای يزد ديده می  شود، در 

بيرجند استفاده نشده است.

                           

                 

                                     

              

شکل 9(  پالن  هاي رايج در بادگيرهاي بيرجند )ترسيم: نگارندگان(
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8-1-4- گونه شناسی بر مبنای استقرار در پالن بنا

در  بادگيرها  قرارگيري  نحوه  ي  است كه  بيانگر آن  بيرجند  در  بادگير  مطالعاتي   نمونه  هاي 
خانه  ها يکسان نيست ليکن قرارگيري بادگير در بخش تابستان نشين كه در واقع بخش جنوبي 
حياط را شامل مي  گرديده بيشتر مورد توجه معماران بوده است. در بادگير حسينيه نواب بادگير، 
چهار طرفه در ضلع شرقي و بادگير يك طرفه آن در ضلع جنوبي واقع گرديده است. در خانه 

فرهنگ يك بادگير در ضلع جنوبي و يك بادگير در ضلع غربي ساخته شده است  )شکل 10(.

 

شکل10( پالن خانه فرهنگ و موقعيت قرارگيري بادگير در آن

 )مأخذ: آرشيو پايگاه ميراث فرهنگي بيرجند(

8-2- بادگيرهای خوسف

شهر خوسف با طول جغرافيايی 58 درجه و53 دقيقه و عرض جغرافيايی 32 درجه  و 46 دقيقه 
و30 ثانيه در 35 كيلومتری جنوب باختری شهر بيرجند و ارتفاع 1290 متر از سطح دريا قرار دارد 

)راشد محصل، 1388: 180(. خوسف داراي اقليم مناطق بياباني با ويژگي هاي خاص آن است. 
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از جمله اين ويژگي ها تابستان  هاي گرم و خشك و زمستان  هاي نسبتاً سرد مي باشد وزش 
بادها با توجه به جهت وزش، سرعت و خشك با مرطوب بودن آن  ها از عواملي است كه در 
اقليم آب و هواي اين منطقه تأثير دارد و در آن چندين نوع باد كه داراي ويژگي هاي متفاوت 
مي باشند، مي وزد. بافت قديمي خوسف با مساحتي در حدود 120 هکتار، تعداد زيادي بناهاي با 
ارزش تاريخي و فرهنگي را در خود جاي داده است. مسجدها، آب انبارها، مدرسه، قلعه و ... از 
جمله اين بناهاي باارزش مي باشند. از عناصر مهم معماری در بافت تاريخی خوسف بادگير است، 
بادگيرهای خوسف با توجه به وزش بادهای منطقه متناسب با شرايط اقليمی منطقه شکل گرفته  اند 
كه براساس گونه شناختی آن می  توان بر مبنای جهت دريافت باد، نما و موقعيت استقرار آن در 

پالن بنا مورد مطالعه و بررسی قرارداد )تصوير 12(.

تصوير 12( نمايی از شهرخوسف و دورنماي بادگيرهای آن، ديد از شمال

 )تصوير: نگارندگان(
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8-2-1- گونه شناسي بر مبنای جهت دريافت باد

8-2-1-1- بادگير يک طرفه

اين نوع بادگير گونه غالب بادگيرهای خوسف به شمار می  رود و معموالً ارتفاع آن نسبت به 
ساير بادگيرها كمتر است )تصوير13( و )شکل11(.

تصوير 13(  نمايی از  بادگيرهای يك طرفه خوسف )مأخذ: نگارندگان(

شکل11( طرحي از بادگيرهاي يك طرفه خوسف )ترسيم: نگارندگان(
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8-2-2- گونه شناسي بر مبناي فرم دهانه 

با بررسی  های انجام گرفته اشکال بادگيرهای خوسف براساس فرم دهانه آن  ها، به سه نوع 
شناسايی گرديد: الف( بادگير با دهانه مربع  ب( بادگير با دهانه مستطيل افقی ج( بادگير با دهانه 

مستطيل عمودی )تصوير14( و )شکل 12(.

تصوير14( گونه شناختی بادگيرها در خوسف براساس فرم دهانه آن مربع، 

مستطيل عمودی و مستطيل افقی )تصوير: نگارندگان(

شکل12( طرحي از بادگير مسجد جامع خوسف با فرم دهانه مستطيل افقي )ترسيم: نگارندگان(
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8-2-3- گونه شناسي بر مبناي پالن

بيشتر  ليکن  افقي و عمودي است  از نوع مستطيل  بادگيرهاي خوسف، پالن  پالن رايج در 
بادگيرهاي اين منطقه، بر مبناي پالن مستطيل عمودي ساخته شده  اند كه بدون ترديد انتخاب اين 

نوع از پالن بر مبناي شرايط اقليمي و دريافت بهتر باد انجام گرفته است. 

8-2-4- گونه شناسي بر مبناي استقرار در پالن بنا

 نمونه  هاي باقي مانده بادگير در بافت تاريخي خوسف بيانگر آن است كه نحوه استقرار بادگير 
در پالن خانه در بخش تابستان نشين واقع گرديده و تعداد بادگير نيز بر مبناي توان مالي و پيمون 
و ابعاد خانه از يك تا دو بادگير متفاوت بوده است. قرارگيري بادگير در بناهاي بزرگ از جمله 

مسجد خوسف بر فراز بخش شبستاني آن واقع شده است

شکل13( موقعيت قرارگيري بادگير در مسجد جامع خوسف و خانه تاريخي علوي

)مأخذ: اداره ميراث فرهنگي خوسف(

8-3- بادگيرهاي خور

روستای خور از توابع شهر خوسف با مختصات جغرافيايی 58 درجه و 25 دقيقه طول شرقی 
و 32 درجه و 56 دقيقه عرض شمالی در50 كيلومتری شمال غربی خوسف و 88 كيلومتری غرب 
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بيرجند قرار دارد. اين روستا در ميان دشت استقرار يافته و دارای بافت سنتی و تاريخی مشتمل بر 
مسجد، حسينيه، خانه و حمام می  باشد )زنده دل، 1386: 37(. از ويژگی  های مهم و منحصر بفرد 
بافت تاريخی روستای خور وجود بادگيرهای آن می  باشد )تصويرهای 15و16( كه با بررسی  های 
انجام گرفته مشخص گرديد بيش از 90 درصد بادگيرها به دليل وزش باد غالب از سمت شمال 
 غرب رو به اين سمت ساخته شده  اند. با توجه به تعدد آن  ها در دورنمای روستای خور، چنين به نظر
 می  آيد كه روستا رو به سمت خاصی دارد. بر همين اساس می  توان بادگيرهای خور را بر مبنای جهت
دريافت باد، فرم دهانه و به لحاظ موقعيت استقرار آن در پالن بنا مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

تصوير 15( نمايی ازروستای خور و بادگيرهای آن، ديد از شمال )تصوير: نگارندگان(

تصوير16(  نمايی از روستای خور و بادگيرهای آن )تصوير: نگارندگان(
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8-3-1- گونه شناسي بر مبنای جهت دريافت باد

نوع  از  باد  مبنای جهت دريافت  بر  بادگيرهای روستای خور  از 95 درصد(  )بيش  عمده  ی 
بادگيرهای يك طرفه بوده و با توجه به وزش با دغالب از سمت شمال رو به سمت شمال ساخته 
شده  اند و هيچ گونه منفذی از سمت شرق، غرب و جنوب ندارند. از ويژگی  های ديگر اين نوع 

بادگيرها، ارتفاع كم آن  ها نسبت به ساير بادگيرها می  باشد )تصوير17(.

تصوير17( نمايی از بادگيرهای يك طرفه در روستای خور )تصوير: نگارندگان(

8-3-2- گونه شناسي بر مبناي فرم دهانه

 گونه شناختی بادگيرهای روستای خور براساس فرم دهانه آن به سه نوع تقسيم می  شوند: 
1- بادگير با دهانه مربع شکل 2- بادگير با دهانه مستطيل افقی 3- بادگير با فرم دهانه مستطيل 

عمودی )تصوير18(.

شکل18( گونه شناختی بادگيرها در خور براساس فرم دهانه آن مربع، مستطيل عمودی و مستطيل افقی 

)تصوير: نگارندگان(
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8-3-3- گونه شناسي به لحاظ موقعيت استقرارآن در پالن بنا

به جهت شرايط آب و هوايي خاص خور و نزديکي آن به كوير، هواي منطقه از شهرهاي 
بيرجند و خوسف گرمتر بوده لذا خانه  هاي آن از تعدد بادگير برخوردار هستند. نحوه قرارگيري 
بادگيرها در خانه  هاي اين منطقه با پيمون1 بزرگ در بخش تابستان نشين مي  باشد و در خانه  هاي با 

پيمون كوچك استقرار در فراز اتاق  هاي نشيمن از يك تا دو بادگير متغير مي  باشد )تصوير 19(.

تصوير19( نمايی از بادگيرهای خور به لحاظ موقعيت استقرار آن در پالن بنا، ديد از شمال

)تصوير: نگارندگان(

8-3-4- گونه شناسي بر مبناي پالن

بررسی گونه شناسی بادگيرهای خور بيانگر آن است كه معماران روستای خور از دو پالن 
مستطيل افقی و عمودی در ساخت بادگيرها بهره برده  اند ليکن 90 درصد بادگيرهای اين منطقه با 

مستطيل عمودی ساخته شده  اند.

1. مقياس، مدول، مرجعي كه ديگر اندازه  ها را در قياس با آن بسنجند )فالح فر، 1379: 55(.
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نتيجه گيری

بررسی معماری سنتی و بافت تاريخی شهرها و روستاهای خراسان جنوبی بويژه مناطق مورد 
مطالعه مقاله )بيرجند، خوسف و خور( كـه در حاشيـه كوير قرار گرفته  اند نشان می  دهـد كه اين 
مناطق به علت شرايط اقليمی حاكم،  ويژگی  ها و ساختار معماری خاص دارند و عواملی نظير 
آب و هوای گرم و خشك و وزش انواع بادهای ثابت فصلی و روزانه، تأثير بسزايی در ساخت و 
استفاده از بادگيرها داشته  اند و معماران خراسان جنوبي اين سازه كهن و كارآمد را جهت تهويه 

طبيعی و خنك كردن هوا بدون استفاده از ان ر  ژي الکتريکی بکار بردند. 

نتايج مطالعات گونه شناسی بادگيرهای خراسان جنوبی بر مبناي  گونه شناسی استقرار بادگير 
در پالن بنا، گونه شناسی بر مبنای جهت دريافت باد، گونه شناسی فرم دهانه و گونه شناسي بر مبناي 

پالن به شرح ذيل مي  باشد:

- براساس مطالعات انجام شده بيش از 90 درصد بادگيرهای مناطق مورد مطالعه به دليل وزش 
باد غالب از سمت شمال غرب رو به اين سمت دارند و از نوع بادگيرهای يك طرفه می  باشند و 

تنها تعداد معدودی بادگير چهارطرفه در بيرجند مورد بررسی و شناسايی قرار گرفتند.

- بادگيرهای منطقه بر مبنای نحوه قرارگيری در پالن ساختمان نيز همواره در بخش تابستان 
نشين و در قسمت جنوبی حياط مورد استفاده قرار می  گرفتند.

- طبق مطالعات صورت گرفته گونه شناسي بادگيرها در نما و فرم دهانه آن  ها، سه نمونه  ي 
بادگير با دهانه مربع شکل، مستطيل افقی و مستطيل عمودی مورد توجه معماران بوده است.

- به جهت شرايط اقليمي و وزش بادهاي مطلوب بيشتر بادگيرها با ارتفاع كوتاه ساخته شده اند.

- بجز چند مورد، بيشتر بادگيرهاي مناطق مورد مطالعه از تزيينات برخوردار نيستند و جنبه 
عملکردی بادگير بيشتر مورد توجه معماران قرار داشته تا جنبه زيبا شناسانه آن.
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- بيشتر بادگيرها در بناهای مسکونی و مذهبي )مسجد و حسينيه( مورد استفاده واقع شدند و 
استفاده از بادگير در آب انبارها ديده نمی  شود.

- توجه به اصل تقارن در طراحي دريچه  هاي بادگير، با رعايت و در نظر گرفتن عدد فرد.

- مصالح مورد استفاده در بادگيرها از مصالح بوم آورد از جمله  خشت و آجر مي  باشد.

 - بادگيرها به جهت آن كه از ارتفاع زياد برخوردار نيستند فاقد چوب بست در ديواره بادگير 
مي  باشند.

- پالن مطلوب برای بادگيرهاي مناطق مورد مطالعه، پالن مستطيل شکل بوده است.

- آسمانه )سقف( بادگيرها بصورت مسطح و شيب دار طراحی و ساخته شده  اند.

- تمامی بادگيرهای مناطق مورد مطالعه دارای رخبام آجری )يك رديف آجر جلو آمده در 
بخش فوقانی سقف( به منظور حفاظت و دوام بيشتر دهانه بادگير می  باشند.

- بيش از 95 درصد دريچه  هاي بادگيرهاي مناطق مورد مطالعه بصورت عدد فرد )از 3 تا 9 
دريچه( طراحي گرديده  اند. 
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