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ABSTRACT
Aims & Backgrounds This study aims to identify the typology of wind-catchers in Semnan province as
an example of traditional architecture based on sustainable development patterns.
Methodology This is applied research in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of
methodology, which has been done through library and field study. The methodology has been a
combination of both qualitative and quantitative methods. First, 37 items were selected as the main
samples and evaluated using five evaluation indicators. In these perceptions, the selected buildings and
especially their wind-catchers were carefully examined and their maps were drawn accurately, and then
by examining and comparing the obtained maps, different types of wind-catchers were categorized in
separate categories according to the similarities and differences.
Findings The results showed that 10.8% of wind catchers are two-way and 89.2% are four-way.
Examination of wind towers’ plan of wind-catchers in the plan shows all wind-catchers studied wind
catchers are connected to the hall; 45.9% of them are located in the symmetry axis of the hall and
54.1% are located in the corner of the hall. Examination of the windshield plan showed that 29.7% of
the windshields had a square plan and 70.3% had a rectangular plan. The results showed that 40.5% of
wind-catchers ventilate only the ground floor, while 59.5% ventilate the basement. Moreover, 27% of
wind towers have a square shelf, 46% have a vertical rectangular shelf and 27% have windshields with a
horizontal rectangular shelf. The western half of the province has more wind-catchers than the eastern
and northern half.
Conclusion By applying the principles of traditional architecture in line with the climate, it is possible
to meet some of today’s architectural needs such as air conditioning and optimal energy consumption.
Keywords Wind-Catchers; Sustainable Architecture; Natural Ventilation; Native Architecture;
Semnan Province
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الگوهای توسعه پایدار در معماری بادگیرهای
سمنان
طیبه ولیان MA
گروه معماری ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران
سیدمجید مفیدی شمیرانی* PhD

گروه معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران،
ایران
مهناز محمودی PhD
گروه معماری ،دانشکده فنی و مهندسی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی،
تهران ،ایران
چکیده
اهداف و زمینهها :هدف این پژوهش گونهشناسی بادگیرهای استان سمنان
بهعنوان نمونهای از معماری سنتی مبتنی بر الگوهای توسعه پایدار است.
روششناسی :این تحقیق بهلحاظ هدف ،از نوع کاربردی و بهلحاظ روششناسی،
از نوع توصیفی -تحلیلی است که بهروش کتابخانهای و برداشت میدانی انجام
گرفته است .شیوه تحقیق و تجزیه و تحلیل دادهها ترکیبی از دو روش کیفی و
کمی بوده است .در ابتدا تمامی خانههای قدیمی و شناسنامهدار استان مورد
بازبینی قرار گرفتند و در نهایت  37مورد بهعنوان نمونههای اصلی انتخاب و
براساس شاخصهای پنجگانه ارزیابی ،بررسی شدند .در این برداشتها ،بنای
انتخابی و به ویژه بادگیر بنا مورد بررسی دقیق قرار گرفته و نقشههای آن بهطور
دقیق ترسیم گردیده و در ادامه با بررسی و مقایسه نقشههای به دست آمده،
گونههای مختلف بادگیر با توجه به وجه تشابه و تفاوتهای موجود در دستههای
جداگانه قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج نشان داد که  %10.8بادگیرها دوطرفه و  %89.2چهارطرفه هستند.
بررسی جانمایی بادگیرها در پالن نشان میدهد که تمام بادگیرهای بررسی شده
در ارتباط با تاالر هستند؛  %45.9بادگیرها در محور تقارن تاالر و  %54.1نیز در
گوشه تاالر واقع شدهاند .بررسی پالن بادگیرها نشان داد که  %29.7بادگیرها دارای
پالن مربع بوده و  %70.3نیز با پالن مستطیل شکل مشاهده گردید .نتایج نشان
داد که  40.5%بادگیرها فقط به طبقه همکف سرویسدهی کرده و به زیرزمین
نمیرسند ،همچنین  %59.5به زیرزمین نیز سرویسدهی میکنند .همچنین؛ %27
دارای قفسه مربع %46 ،دارای قفسه مستطیل عمودی و  %27بادگیرها دارای قفسه
مستطیل افقی هستند .نیمه غربی استان دارای بادگیرهای بیشتری نسبت به
نیمه شرقی و شمالی است.
نتیجهگیری :میتوان از طریق بکارگیری اصول معماری سنتی همساز با اقلیم،
نسبت به رفع برخی از نیازهای معماری امروز نظیر تهویه هوا و مصرف بهینه
انرژی اقدام نمود.
کلیدواژهها :بادگیر ،معماری پایدار ،تهویه طبیعی ،معماری بومی ،استان سمنان
تاريخ دريافت1399/02/04 :
تاريخ پذيرش1399/02/28 :
*نويسنده مسئولs_m_mofidi@iust.ac.ir :

مقدمه
امروزه شهرها از جایگاه ویژهای در دستورکار پایداری جهانی برخوردار
شدهاند و پایداری به اولویت اول در قوانین حاکم بر برنامهریزی
شهری تبدیل شده است .در قرن هجدهم کمتر از  %5از جمعیت
جهان در شهرها زندگی میکردند و اکثریت قریب به اتفاق مردم ،در
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

مناطق روستایی نقش تولیدکننده را بر عهده داشتند
] .& Silver, 2017امروز بیش از  %50جمعیت جهان در مناطق
شهری زندگی میکنند و پیشبینی میشود که در اواخر قرن حاضر،
بیش از  %80جمعیت در شهرها زندگی کنند ].[Karadag, 2013
باوجود اینکه شهرهای بزرگ و متراکم میتوانند به لحاظ تولید و
نوآوری برای آیندگان مطلوب باشند ،هجوم سریع شهروندان جدید
چالشهای جدی را برای دولتها ایجاد کرده است & [Harrison
] .Donnelly, 2011شکل  ،1درصد جمعیت شهرنشین در
کشورهای جهان را نشان میدهد .همانطور که در نقشه مشخص
شده است ،مناطقی که دارای رنگ تیرهتر هستند ،از درصد جمعیت
شهرنشین بیشتری در مقایسه با جمعیت غیرشهری برخوردار
ً
نسبتا زیادی از آمریکای
هستند .قاره آمریکای شمالی و بخشهای
جنوبی ،از درصد جمعیت شهرنشین باالیی برخوردارند .بر این اساس،
ً
حدودا  %78است
درصد جمعیت شهرنشین ایران در سال 2020
].[Karaman et al, 2020
مهاجرت و رشد سریع جمعیت شهرها ،باعث ایجاد محیطهای
انسانساخت متراکم و پرجمعیت میشود که توسط ساختمانها و
زیرساختهایی که به آنها خدماترسانی میکنند ،احاطه شدهاند
] ،[Downton et al, 2017به همان نسبت نیز مصرف منابع در
شهر و انتشار آلودگی از آنها افزایش یافته که امروزه نه تنها تعادل
اقتصادی و اجتماعی درون شهرها را برهم زده است ،بلکه موجب
عدم تعادل اکولوژیک منطقهای که در آن قرار گرفتهاند نیز شده و
عرصههای طبیعی را برای زیستمندان آن روزبهروز بیشتر تنگ کرده
است ] .[Robinson, 2016بدنترتیب یکی از مهمترین پیامدهای
منفی شهرنشینی ،محرومیت از عناصر طبیعی است ،در واقع
فعالیتهای عصر انسانمحوری ،منجر به قطع ارتباط فزاینده انسان
از عناصر طبیعی شده ،که اثرات ویران کنندهای بر رفاه و سالمتی و
محیطهای زنده داشته است ] .[Hall & Pfeiffer, 2000بنابراین؛
ساختوسازهای مدرن ،دستاوردهای مهندسی و در نتیجه آن رویکرد
انسانمحوری ،باعث شده که طراحی و پیادهسازی محیط
انسانساخت ،با تکیه بر فناوری بوده و موجب جدایی مردم از
سیستمهای طبیعی گردیده که نتیجه واقعی این امر ،یک دنیای
شهری شده با انرژی ناپایدار و مصرف منابع ،آلودگی وسیع آب و
هوا ،تغییرات آب و هوایی گسترده ،تولید زباله انبوه ،محیطهای
داخلی و خارجی نامناسب و جمعیت جهانی فزاینده و ناسالم است
] .[Downton et al, 2017با توجه به افزایش روزافزون حجم
ساختوساز و گسترش شهرها همراه با افزایش جمعیت و
مطرحبودن این صنعت بهعنوان یکی از پرمصرفترین صنایع دنیا
که بخش قابل توجهی از مصرف انرژی را به خود اختصاص داده
است ،رویکردهای نوینی در معماری و شهرسازی از جمله «رویکرد
توسعه پایدار» مطرح گردیده که بهعنوان یک روش در تفکر طراحی،
با هدف هماهنگی با طبیعت و کاهش آسیب بر محیط و منابع
انرژی در طبیعت هستند .بنیادهای توسعه شهری پایدار در كنفرانس
بینالمللی برلین که در سال  2000برگزار شد ،در هفت عنوان ذكر
[Mcfarlane
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گردیده است )1 :اقتصاد شهری پایدار :كار و درآمد مناسب  )2جامعه
شهری پایدار :همبستگی و یكپارچگی اجتماعی  )3سرپناه شهری
پایدار :خانهسازی شایسته در استطاعت همه  )4محیط زیست شهری
پایدار :اكوسیستمهای با ثبات  )5دسترسی شهری پایدار :تحرك
همراه حفاظت منابع  )6زندگی شهری پایدار :ایجاد شهر زیستپذیر
 )7مردمساالری شهری پایدار :قدرتمندسازی شهروندی .برای
دستیابی به توسعه متوازن و پایدار شهرها و محیط زیست در
درازمدت ،نیاز به بازنگری روابط موجود بین اجزاء سیستمهای درون
شهر ،شهر با محیط زیست خود ،شهر با سایر شهرها و مناطق جهان
است .محققان توسعه پایدار را پاسخگوی پنج ضرورت میدانند:
پیوند دادن حفاظت محیط با توسعه؛
نگهداری و حفظ یکپارچگی زیست محیطی؛
تامین نیازهای اساسی انسانی؛
تأمین خودگردانی اجتماعی و تنوع فرهنگی؛
دستیابی به برابری و عدالت اجتماعی ][Hall & Pfeiffer, 2000
با وجود آنکه شهرها تنها  %2سطح جهان را پوشاندهاند ،ساکنین آنها
 %60-80انرژی جهان را مصرف میکنند ] .[Nel et al, 2017توسعه
پایدار شهری فرایندی است در جهت ایجاد شهر پایدار؛ یعنی شهری
که مناسب زندگی حال و آینده شهروندان باشد .پایداری در عرصه
زندگی شهری در سه شاخه پایداری اجتماعی ،پایداری اقتصادی و
پایداری محیط زیستی معرفی شده و معماران در سه دهه گذشته

شکل )1

درصد شهرنشینی در کشورهای جهان ][Karaman et al, 2020

معماری و شهرسازی سنتی ایران ،بهعنوان یكی از کاملترین گونه-
های زمینهگرایی در جهان شناخته شده است .شهر برای استمرار
حیات خود ،به شرایط مساعد طبیعی ،ارتباط فرهنگی و اجتماعی و
حیات اقتصادی نیاز دارد .این موارد با توجه به شرایط گوناگون
محیطی در ایران (اقلیم و معیشت ،فرهنگ و سنت) به نحوی
شایسته به هم تنیده شده است .در ارتباط با عوامل طبیعی،
شهرهای سنتی ایران خود را به نحوی با محیط مطابقت دادهاند که
گویی خود محیط هستند .در واقع ایران ،از معدود كشورهای جهان
است كه در طول تاریخ توانسته است با ویژگیهای فرهنگی و
Volume 35, Issue 2, Spring 2020

برای رسیدن به پایداری محیط زیستی به دنبال تدوین روشها و
اصولی بودند که در قالب نامهای گوناگون ،از قبیل طراحی پایدار،
پایداری در معماری و معماری سبز معرفی شده است & [Hall
] .Pfeiffer, 2000امروزه صرفهجویی در مصرف انرژیهای فسیلی
و توسعه پایدار به مباحث بسیار مهم و رایج در سطح بینالمللی
تبدیل شدهاند ] .[The Living City, 2011به طوریكه حفظ
منابع انرژی ،جلوگیری از آلودهكردن زمین و محیط زیست ،كاهش
میزان مصرف انرژیهای فسیلی و همزیستی با شرایط طبیعی و
اقلیمی مبدل به یكی از مهمترین تدابیر در معماری و شهرسازی
شده و معماران و شهرسازان را ملزم به رعایت اصول و قواعد خاصی
در زمینه ساختوساز میكند .در بحث توسعه پایدار و به طبع آن
معماری پایدار اینكه هر ساختمان باید با بستر و محیط طبیعی
پیرامون خود تعامل داشته باشد به امری بدیهی مبدل شده است.
قسمت بحث برانگیز و مورد توجه این امر چگونگی برقراری تعامل
و نوع تدابیر در نظر گرفته شده است این درست همان مطلبی است
كه سالها پیش ساكنین این مرز و بوم با مهارتی ویژه از آن بهره
جسته و با اجرای فنون و قواعد خاص در زمینه استفاده بهینه از
انرژیها و منابع طبیعی به خصوص خورشید و باد و هماهنگی با
اقلیم از آن استفاده كردهاند و امروزه با سهلانگاری به ورطه نابودی
و فراموشی كشانده شده است & [Mahdavinejad
].Javanroodi, 2011

جغرافیایی خود ،معماری متنوعی ایجاد كند .این تنوع حتی در
تقسیمبندیهای جغرافیایی یك منطقه محدود نیز قابل مشاهده
است .بهطور کلی عوامل گوناگونی از جمله توپوگرافی ،ویژگیهای
اقلیمی ،قابلیتهای اقتصادی ،معیشت و منابع آب در ایران موجب
پدیدارشدن بافتهای کالبدی متفاوت شده است .این موقعیت
جغرافیایی و اقلیمی خاص همراه با هوشمندی گذشتگان این
سرزمین در بهرهگیری از انرژیهای طبیعی مانند باد و خورشید چه
در مناطق گرم و خشک و چه در مناطق مرطوب كشور موجب شد تا
این معماری بینظیر پدید آید ] .[Ziabakhsh et al, 2011در
Geographical Researches
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واقع معماری سنتی ایران دارای پشتوانهای قوی و پربار از جنبههای
گوناگون پایداری ،هنر و فرهنگ ایرانی است و خود سهم و ارزش
ویژهای را از این هنر و فرهنگ نمایش میدهد [Mahdavinejad
].& Javanroodi, 2011
بررسیها نشان میدهد که فنون و قواعد به کار رفته در معماری
بومی ایران ،واجد کلیه شاخصهای پایداری بوده و بسیاری از
مفاهیم نوین در عرصه معماری پایدار را در خود به وضوح دارد و
توانسته است به نحو شایستهای به مسائل محیطی خود پاسخ دهد.
از اقدامات موثر در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانهای
مسکونی ،استفاده از انرژیهای طبیعی و طراحی اقلیمی
ساختمانها براساس اصول معماری پایدار هر منطقه است .طراحی
اقلیمی در روزگاران گذشته دستمایه اصلی معماری بوده است
] .[Hekmatnia & Ansari, 2012بهعنوان مثال ،استفاده از
سیستم سرمایشی و تهویه مطبوع نیز از دیرباز در معماری سنتی
ایران به خصوص اقلیم گرم و خشك (جهت تهویه و خنكسازی
محیط) و اقلیم مرطوب (برای گردش هوا و خروج رطوبت) حائز
اهمیت بوده است .ایجاد و استفاده از بادگیرها ،بادخانها،
پنجرههای وسیع رو به حیاط ،حفرههای سقفی (در ابعاد كوچك)
عالوه بر ورود نور ،وظیفه خروج هوای گرم را نیز بر عهده داشتند و
گاه در ابعاد بزرگتر بهصورت پاسیوها و پنجرههای واقع در زیر
سقفها نمود كامل همین امر در اقلیم گرم و خشك است .در این
میان تهویه در اقلیم مرطوب جهت گردش هوا و خروج رطوبت در
جهت باد غالب با نامتراكم ساختن بنا و اجازه گردش هوا در بین
ابنیه و همچنین تعبیه بازشوهای مناسب نیز حائز اهمیت بوده
است ] .[Jomepoor, 2003شاید بتوان مشهورترین شاخصه
بناهای اقلیم گرم و خشک را استفاده آنها از بادگیر دانست .بادگیر
به معانی دریچه و روزنی است که برای عبور و ورود باد در خانه
تعبیه میشده است ] .[Morahemi et al, 2017بادگیر از زمان-
های گذشته در نقاط مختلف ساخته میشد و ساختار و طراحی آن
از جایی به جای دیگر تفاوت داشته و از تنوع بیشماری برخوردار
بوده است .نکته مهم آن است که با وجود ساختارهای متفاوت،
همگی عملکردی واحد دارند؛ بدین معنی که همه آنها بادهای غالب
و مطلوب را به داخل فضاهای سکونتی انتقال میدهند .همچون
کشور ایران ،در کشورهایی مانند مصر ،پاکستان ،افغانستان ،امارات
متحده عربی و عراق نیز بادگیر وجود داشته است .در مناطق
مدیترانهای مانند سوریه ،لبنان ،فلسطین و ترکیه ،تعداد اندکی
بادگیر در ساختمانها دیده شده است .بادگیرها در مصر با نام مکلف
و در پاکستان به نام بادخور شناخته میشوند [Mahmoodi
].Zarandi, 2016
بناهایی که با جهتگیری و استفاده از حیاط مرکزی خود را از شرایط
نامساعد و بادهای نامطلوب خارج مصون داشتهاند ،بهطور
استادانهای به وسیله بادگیرها ،از بادهای مطلوب جهت بهبود شرایط
محیطی و تهویه مناسب هوای داخل خود بهره میبرند .ترکیب
استفاده از بادگیر و حوضچههای آب جهت افزایش رطوبت بسیار
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

کارامد بوده است .از طرف دیگر محیط به وجود آمده در زیر بادگیر
به نقطه مناسبی برای گردهمآیی اعضای خانواده تبدیل شده است.
بادگیر جزئی از کالبد ساختمانهای مناطق گرم و خشک است که
در تعدیل دما و رساندن دمای فضای سکونتی به دمای در حد
آسایش انسان از طریق هدایت جریان باد و بهرهگیری از انرژی پاک
در طبیعت ،نقش موثری داشته است .عملکرد اساسی بادگیر در دو
بخش خالصه میشود :نخست آنکه هوای دلپذیر و مطبوع را به
داخل هدایت کرده و دوم آنکه ،هوای گرم و آلوده را خارج میکند.
وجود بادگیر با آب و هوای هر منطقه ،رابطه مستقیم داشته است؛
در مناطقی که شدت هوای گرم بیشتر باشد ،تعداد بادگیرها نیز
بیشتر خواهد بود ].[Mahdavinejad & Javanroodi, 2011
برخی محققان ،بادگیرها را به «ششهای یک شهر كویری» تشبیه
كرده است .در معماری سنتی ایران ،بارزترین روش مدیریت جریان
و دمای هوا در ساختمانها ،بادگیرها هستند كه بر بام خانهها یا
آب انبارها بنا شدهاند .مهمترین نکته در مورد بادگیر را عدم نیاز به
انرژی برای فعالیت میدانند ] .[Roohi, 2014بدین معنی که
بادگیرها براساس قوانین تهویه طبیعی ،با استفاده از نیروی باد و
پدیده دودکشی کار میکنند .تهویه طبیعی یکی از موثرترین
روشهای تأمین آسایش غیرفعال محسوب میشود .زیرا قابلیت
بکارگیری در ساختمانهای بزرگ و پیچیده را نیز دارا است و در
همه اقلیمها بنا به دلیلی قابل استفاده است .در اقلیم گرم و خشک
برای بیرون راندن هوای گرم؛ در اقلیم گرم و مرطوب برای خارجکردن
رطوبت؛ در مناطق معتدل و سرد برای دفع آلودگی از جمله مواردی
است که این شیوه غیرفعال را فراگیر میکند [Mohammadi
] .Sangli & Gharashi, 2016عامل اصلی حرکت هوا در یک
بادگیر ،نیروی ثقل است .این فرآیند بدون دخالت هرگونه وسیله
الکترونیکی حاصل میشود .به همین دلیل مساحت دهانه بادگیر
باید عریض باشد تا بتواند فشار باد الزم را فراهم نماید .هوای سرد
سنگینتر از هوای گرم بوده به سمت پایین به حرکت در میآید و
بدین ترتیب جریان خودکار هوا ،حتی اگر بادی نیز نوزد ،در داخل
بادگیر برقرار میگردد .وزیدن باد این عمل را سریعتر میکند.
بادگیرهای معمولی ً
غالبا در پشت بام قرار دارند .تهویه طبیعی برای
آنکه تعادل فشار برقرار گردد براساس حرکت هوا و جریان آن در
داخل ساختمان ایجاد میگردد & [Mahdavinejad
] .Javanroodi, 2011تهویه هوا در ساختمانها امروزه به دلیل
پیشرفتهای صنعتی و دسترسی آسان و ارزان به منابع انرژی
فسیلی از طریق سیستمهای تهویه مصنوعی از قبیل کولر ،چیلرها
و مانند آن انجام میشود .در حالی که بررسی اجمالی از شیوههای
به کار گرفته شده توسط پیشینیان در مورد رفع نیاز تهویه ساختمان
نشان میدهد که هنر و خالقیت آنها در بکارگیری نیروها و انرژی
طبیعی سبب شده بود تا بدون نیاز به وسایل مکانیکی ،جریان هوای
مطبوعی را در طول سال در فضاهای داخل ساختمان ایجاد نمایند.
بنابراین ،امروزه به دلیل مصرف بیرویه سوختهای فسیلی و
افزایش چشمگیر آلودگی محیط زیست بازسازی ،احیا و بکارگیری
دوره  ،35شماره  ،2بهار 1399
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بادگیرهای سنتی معقول و منطقی به نظر میرسد
] .Zarandi, 2016با توجه به کاوشهای انجام شده در شمال
شاهرود ،پیشینه ساخت بادگیر در ایران به  4000سال قبل از میالد
مسیح میرسد .این امر میتواند دلیلی بر مدعابودن ایرانیان برای
ابداع بادگیر در جهان نیز باشد؛ چرا که چنین سابقهای برای استفاده
از بادگیر در هیچ کجای خاورمیانه وجود ندارد .بررسی بادگیرهای
موجود در نقاط مختلف ایران نشان میدهد كه تفاوتهای ساختاری
آنها از نیاز اقلیمی و تكامل معماری سرچشمه گرفته است .برمبنای
نامهای محلی و نامگذاریهای معماران قدیمی ،بادگیرها را به سه
دسته تقسیم مینمایند كه عبارتند از بادگیر اردكانی ،بادگیر كرمانی
و بادگیر یزدی .برخی محققان نیز ،باتوجه به جنبه کارکردی بادگیرها،
آنها را به دو دسته کلی تقسیمبندی کردهاند :بادگیرهای ً
صرفا عملکرد
و بادگیرهای عملکردی -نمادین ] .[Roohi, 2014گروهی نیز
دستهبندی زیر را برای بادگیرها ارائه داداند -1 :بادگیرهای یکطرفه،
 -2بادگیرهای دوطرفه -3 ،بادگیرهای سهطرفه -4 ،بادگیرهای
چهارطرفه -5 ،بادگیرهای چندطرفه (شش وجهی ،هشت وجهی،
دایرهای) و  -6بادکشهای گنبدی [Mahmoodi Zarandi,
] .2016بادگیر از اجزا مختلفی تشکیل شده است که برخی از آنها
جنبه زیباییشناسانه دارد و برخی به شدت در عملکرد بادگیر نقش
دارند .شناخت این اجزا به فهم بهتر ساختار بادگیر کمک شایان
توجهی خواهد نمود .این اجزاء شامل موارد زیر است -1 :دهانه یا
هواکش -2 ،سقف -3 ،ستون یا ساقه -4 ،قفسه -5 ،تیغهها (تیغه
اصلی و فرعی) -6 ،منافذ باز و بسته & [Mahdavinejad
] .Javanroodi, 2011بادگیر جزئی از کالبد معمارانه خانههای
ایرانی محسوب میشود که کارکردی در جهت بهبود آسایش حرارتی
بر آن مترتب است .بادگیر جهت سرمایش و تهویه اتاقهای
تابستاننشین در طبقه همکف و یا زیرزمین به کار میرود .به عبارت
دیگر شاید بتوان بادگیر را سازهای سنتی جهت خنکسازی ایستا و
خود به خودی داخل ساختمان تعریف کرد .در واقع بادگیر به دو
روش در ایجاد سرمایش طبیعی اثرگذار است:
 -1جابجایی هوا -2 .خنکسازی تبخیری [Mahmoodi Zarandi,
] .2016دو بخش اصلی در پیکره خانههای ایرانی بخشهای
زمستاننشین و تابستاننشین هستند .زمستاننشین پیش از آنكه
نام فضای معینی باشد ،به همه فضاهایی كه در وجه شمالی حیاط
ساخته میشوند تا از آفتاب زمستان كه با زاویهای مایل به درون
اتاقها میتابد استفاده كنند ،گفته میشود .تابستاننشین نیز
موقعیتی مانند زمستاننشین دارد با این تفاوت که در وجه جنوبی
حیاط قرار گرفته است تا در تابستان از تابش مستقیم آفتاب در
امان بماند و روی محور اصلی آن معمو ًال فضای نیمهباز با تاالر قرار
میگیرد .بادگیرها همواره در بخش تابستاننشین خانه مورد استفاده
قرار میگرفتند که بخش جنوبی حیاط را شامل میگردید .تاالر،
اصلیترین فضای بخش تابستاننشین است .تاالر معمو ًال بهطور
مستقیم با بادگیر در ارتباط است .اما گاهی این ارتباط با واسطه
فضایی دیگر صورت میگرفت ] .[Roohi, 2014بادگیرها ً
نوعا به
[Mahmoodi
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تاالر ،حوضخانه ،کاله فرنگی و زیرزمین مربوط میشوند و شرایطی
به وجود میآورند تا جریان هوا در داخل ساختمان برقرار شود و
تماس با عناصر رطوبتزا مانند حوض ،باغچه و درختان ،کمبود
رطوبت را جبران نموده و محیطی مطبوع در ایام تابستان برای
ساکنین فراهم میآورد ].[Ziabakhsh et al, 2011
استان سمنان دارای تیپ اقلیمی گرم و خشک است .باتوجه به
شرایط اقلیمی ،بادگیر یکی از عناصر اصلی معماری بومی گذشته
بوده است .مطالعات و پژوهشهای انجام شده حاکی از آن است
که در گذشته ،بناهای بسیاری در سمنان دارای بادگیر بودهاند،
همچون آب انبارها ،دارالحکومه قدیم سمنان و خانههای تاریخی.
در پژوهش حاضر به بررسی گونهشناسانه بادگیرهای موجود استان
سمنان پرداخته شده است .بنابراین دستهبندی ،گونهشناسی و
چارچوبهای شکلی مطرح میگردد .هدف از این پژوهش،
گونهشناسی بادگیرهای موجود در استان سمنان و بررسی پراکنش
آنها در این پهنه جغرافیایی است.

روششناسی
پژوهش حاضر در بازه زمانی  1397-1398صورت گرفته است .با توجه
به هدف تعیین شده برای پژوهش حاضر ،این تحقیق در دسته
تحقیقات کاربردی قرار میگیرد .همچنین؛ به لحاظ روششناسی ،از
نوع توصیفی -تحلیلی است .به منظور گردآوری دادهها از مطالعات
کتابخانهای و روش میدانی استفاده گردید .شیوه تحقیق و تجزیه و
تحلیل دادهها ترکیبی از دو روش کیفی و کمی است .مراحل انجام
پژوهش بدینصورت است که در ابتدا به جمعآوری و بررسی دادهها
در حوزه مبانی نظری پژوهش اقدام گردید که شامل بادگیر ،پیشینه،
اجزاء و نحوه عملکرد آن بوده است .پس از آن ویژگیهای بستر
تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه نمونههای مورد مطالعه
انتخاب شده و برداشتهای میدانی انجام گردید .انواع
ساختمانهای بادگیردار در سمنان شامل آب انبارها (آب انبار سرخه،
گرمسار ،علیآباد و غیره) ،دارالحکومه قدیم سمنان و بناهای
مسکونی (تدین ،کالنتر ،ادب ،منشیاالطباء ،رنجبران ،حاجیان ،حاج
ناصر  ،نائبالصدر و غیره) است .برای انتخاب نمونههای مورد
مطالعه بدین شکل اقدام گردید که در ابتدا از طریق هماهنگی
صورت گرفته با اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان ،تمامی بناهای قدیمی و ارزشمند تاریخی استان (با قدمت
باالتر از  100سال) که دارای بادگیر بوده شناسایی و مورد بررسی قرار
گرفتند .سپس آن تعداد از بناهای شناسایی شده که از سالمت و
استحکام کافی برخوردار بودند و نیز مالکیت آنها در اختیار بخش
دولتی بوده و یا امکان مطالعه و بررسی آنها میسر بوده است،
بهعنوان گزینههای نهایی انتخاب شدند .تعداد نهایی نمونههای
مورد مطالعه  37بنا است .در ادامه ،برداشتهای میدانی آغاز گردید.
ابزار گردآوری دادهها عبارت بودند از :فیش یادداشتبرداری ،پالن
طراحی ،نقشه بنا ،تصویر ماهوارهای ) (Google Earthو دوربین
عکاسی ) .(Canon Eos 760Dدر این برداشتها ،بنای انتخابی و
Geographical Researches
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به ویژه بادگیر بنا مورد بررسی دقیق قرار گرفته و نقشههای آن بهطور
دقیق ترسیم گردیده و در ادامه با بررسی و مقایسه نقشههای به
دست آمده ،گونههای مختلف بادگیر با توجه به وجه تشابه و
تفاوتهای موجود در دستههای جداگانه قرار گرفتند .به منظور
ارزیابی دقیق ،از شاخصهای پنجگانه (جهت استقرار بادگیر ،استقرار
در پالن ،شکل پالن ،مقطع و نما) استفاده گردید.
منطقه مورد مطالعه در پژوهش حاضر ،استان سمنان است .استان
سمنان براساس آخرین تقسیمات كشوری با داشتن  8شهرستان
(آرادان ،دامغان ،سمنان ،شاهرود ،گرمسار ،سرخه ،مهدیشهر و
میامی) ،دارای مساحتی معادل  97491كیلومترمربع است كه بین
∘ 51و ' 51تا ∘ 57و ' 3دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ و
∘ 34و ' 13تا ∘ 37و ' 20عرض شمالی از مبدأ استوا قرار گرفته است.
این استان از شمال به استانهای خراسان شمالی ،گلستان و
مازندران ،از جنوب به استانهای یزد و اصفهان ،از شرق به استان
خراسان رضوی و از غرب به استانهای تهران و قم محدود است و

شكل )2

موقعيت محدوده مورد مطالعه در كشور (مقیاس [Khajoo et al, 2020] )1:100000

سردترین شهر استان ،شاهرود و سپس دامغان است و گرمترین شهر
استان نیز ،سمنان و سپس گرمسار است .میانگین حداكثر درجه
حرارت در تیر و مرداد (گرمترین ماهها در استان) ،به  25درجه
سانتىگراد و میانگین حداقل درجه حرارت در دى و بهمن (سردترین
ماهها در استان) ،به  -11درجه سانتىگراد مىرسد .همچنین اختالف
حداكثر مطلق درجه حرارت بین گرمترین و سردترین ماههاى سال
به  31درجه سانتىگراد مىرسد .در استان سمنان ،نزوالت جوى
بسیار كم و ً
غالبا به صورت باران و در فصول سرد سال میبارد كه
میزان آن بهطور متوسط به  145میلىمتر در سال مىرسد [Khajoo
] .et al, 2019با توجه به این كه میزان رطوبت نسبى با بارندگى
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

مركز آن شهر سمنان است (شکل  .)2استان سمنان براساس
مساحت ،هفتمین استان پهناور كشور و براساس سرشماری نفوس
و مسكن  1395دارای جمعیتی برابر  702360نفر است [SCI,
].2019
آب و هوای استان سمنان ،بهطور كلی تحت تأثیر جریانهای هوایی
گرم و خشك دشت كویر قرار دارد ولی عواملی چون دوری از دریا،
جهت و امتداد كوهها ،ارتفاع مكان و وزش بادها نیز در آب و هوای
این استان مؤثر هستند .در این استان سه نوع آب و هوا را میتوان
مشخص كرد:
ً
قسمت شمالی استان دارای آب و هوای نسبتا سرد و خشك در
زمستان و معتدل در تابستان است.
ً
قسمت جنوبی استان آب و هوای كویری و نسبتا گرم و خشك در
تابستان و سرد و خشك در زمستان دارد.
ً
شمال شرقی استان دارای آب و هوای نسبتا سرد و مرطوب در
زمستان و معتدل و مرطوب در تابستان است.

نسبت مستقیم دارد ،لذا میزان رطوبت از غرب به شرق استان و از
جنوب به شمال افزایش مىیابد .همچنین متوسط تعداد روزهای
یخبندان در طول سال در حدود  48روز است.

یافتهها
یافتههای تحقیق نشان میدهد که در بنای اکثر خانههای سمنان
(حتی در مناطق روستایی) بادگیر وجود داشته است.
گونهشناسی بادگیرها
باتوجه به مطالعه انجام شده و دستهبندی اطالعات به دست آمده،
به نظر میرسد میتوان بادگیرهای موجود در استان سمنان را در
دوره  ،35شماره  ،2بهار 1399
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پنج گونه قرار داد .این گونهها براساس جهت استقرار بادگیر ،استقرار
بادگیر در پالن ،نوع پالن ،مقطع و نمای آن دستهبندی میشوند.
الف) گونهشناسی بر مبنای جهت استقرار بادگیر
برمبنای جهت استقرار بادگیر ،میتوان بادگیرها را در سراسر ایران،
به سه دسته تقسیم نمود ،که البته در استان سمنان تنها  2نمونه
از آنها مشاهده شد.
 )1بادگیر یکطرفه :بادگیرهای یکطرفه ،بادگیرهایی هستند که
جریان هوا را فقط از یک سمت به درون خود میکشند .در
بررسیهای انجام شده از  37بادگیر در بناهای مسکونی شهر سمنان،
بادگیر یکطرفه مشاهده نشد و فقط بادگیرهای دوطرفه و

شکل  )3الف) بادگیر دوطرفه خانه شریعتپناهی

ب) بادگیر چهارطرفه خانه تدین

ب) گونهشناسی بر مبنای استقرار بادگیر در پالن
نحوه استقرار بادگیر در بناهای مسکونی به یک شکل نیست .بنابراین
اثرگذاری آن بهعنوان یکی از عناصر اصلی معماری ایرانی در هر
خانهای متفاوت است .بهطور کلی بادگیر بهعنوان یک سیستم
سرمایشی در بخش تابستاننشین خانه و در جبهه جنوبی قرار داشته
است .بادگیرهای بناهای مسکونی سمنان را به لحاظ نحوه قرارگیری
در خانهها و ارتباط آنها به سایر فضاها میتوان در دو دسته
تقسیمبندی نمود:
 )1قرارگیری بادگیر در پشت تاالر و در محور تقارن آن :در این حالت،

شکل  )4الف) جانمایی بادگیر در خانه تدین سمنان (گونه ب)1.
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بادگیرهای چهارطرفه مشاهده گردید.
 )2بادگیر دوطرفه :بادگیرهای دوطرفه ،باد مطلوب را از دو جهت
دریافت میکنند و جبهه رو به باد آنها در سمنان جهت شمالی است.
بادگیر خانه شریعتپناهی از جمله بادگیرهای دوطرفه است .از
تعداد  37بادگیر که در سمنان مورد بررسی قرار گرفت ،تنها ،%10.8
بادگیر دوطرفه هستند (شکل  3الف).
 )3بادگیر چهارطرفه :طبق بررسیهای انجام شده در خانههای
سمنان %89.2 ،از بادگیرها ،چهارطرفه هستند ،بادگیر خانه تدین و
بادگیر خانه کالنتر سمنان از جمله بادگیرهای چهارطرفه است (شکل
 3ب و پ).

پ) بادگیر چهارطرفه خانه کالنتر

محور تقارن بادگیر ،تاالر و حیاط در امتداد یکدیگر است .در برخی
موارد ،ارتفاع تاالر بسیار بیشتر از سایر بخشهاست و بادگیر به
شاهنشین که در نیمطبقهای باالی تاالر قرار دارد نیز سرویسدهی
میکند .تاالر که بخش اصلی در بناهای مسکونی بومی ایران است
و بادگیر به آن سرویسدهی میکند ،دارای پالن مستطیل شکل
است و در بعضی موارد به واسطه ایجاد صندوقخانهها و راهروها،
شکل صلیبی به خود میگیرد .از تعداد  37خانه که مورد بررسی قرار
ً
حدودا  %45.9را
گرفت ،تعداد  17خانه در این دسته قرار گرفته که
شامل میشود(شکل  4الف و ب).

ب) جانمایی بادگیر در خانه کالنتر سمنان (گونه ب)1.
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 )2قرارگیری بادگیر در یکی از گوشههای تاالر :در این نوع ساماندهی،
بادگیر در محور تقارن تاالر و یا حیاط واقع نشده است و در یکی از
گوشههای تاالر قرار دارد .در واقع قرارگیری بادگیر در گوشه تاالر،
تقارن را از بین میبرد.

خانه سمنانیها و خانه حاج حشمت سرخهای ،نمونهای از این نوع
است (شکل  5الف).
از مجموع خانههای بررسی شده ،تعداد  20خانه در این دسته قرار
ً
حدودا  %54.1را به خود اختصاص دادهاند
گرفته که

شکل  )5الف) جانمایی بادگیر در خانه سمنانیهای سمنان (گونه ب)2 .

پ) گونهشناسی بادگیرها در پالن
 )1بادگیر با پالن مربع :بادگیرهای با پالن مربع دارای تیغههای X
شکل هستند که به چهار گوشه آن متصل شده است .تناسبات پالن
 1به  1است .بادگیرهای با پالن مربع معمو ًال در گوشه تاالر جانمایی
شدهاند .باوجود اینکه این بادگیرها در پالن ،مربع طراحی شدهاند،

اما در اکثر موارد دارای قفسه مربع نیستند و ابعاد قفسه معمو ًال
بیشتر از  1به  1است .این نوع بادگیرها معمو ًال دارای ارتفاع متوسط
هستند .از تعداد  37خانه بررسی شده در شهر سمنان ،تعداد 11
( )%29.7بادگیر دارای پالن مربع شکل بوده و اکثر این بادگیرها به
صورت مشابه طراحی شدهاند (شکل .)6

شکل  )6پالن مربع بادگیر

 )2بادگیر با پالن مستطیل :بادگیر با پالن مستطیل شکل از
رایجترین گونههای بادگیر است .در بررسیهای انجام شده در 37
خانه در شهر سمنان ،تعداد  )%70.3( 26بادگیر با پالن مستطیل
شکل مشاهده گردید ،تیغههای موجود در بادگیرهای با پالن

مستطیل بصورت  Xشکل H ،شکل و  Tشکل مشاهده گردید .در
بررسیهای انجام شده از بادگیرها ،اکثریت آنها پالن مستطیل با
تیغههای  Xشکل بوده و مشابه طراحی شدهاند؛ تعداد اندکی با
تیغههای  Hشکل و  Tشکل مشاهده شد (شکل .)7

شکل  )7پالن مستطیل بادگیر
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی
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ت) گونهشناسی بادگیرها در مقطع
با توجه به اینکه بادگیرها در بناهای مسکونی به کدام فضاها
سرویسدهی میکنند ،میتوان آنها را دستهبندی نمود .با توجه به
تفاوتهایی که در مقطع و فضاهای سرویس دهنده بادگیر در
بناهای مسکونی سمنان وجود دارد ،میتوان دستهبندیهای زیر را
برای آن ارائه نمود:
 )1بادگیرهای ساده ،بدون کاله فرنگی و بدون سرویسدهی به

شکل  )8الف) مقطع بادگیر خانه سیدکاظم (گونه ت)1.

ث) گونهشناسی بادگیرها در نما
با توجه به اینکه اکثر بادگیرهای بررسی شده به فرم مستطیل
هستند ،بنابراین بادگیرها دارای دو نما هستند که نمای اصلی رو به
شمال قرار دارد .آنچه از اجزای بادگیر که در نما دیده میشود شامل
ارتفاع ،فرم بام ،فرم قفسه ،ساقه ،تزیینات نما ،مصالح و رنگ است.
گونهشناسی نمای بادگیر باتوجه به فرم قفسه بادگیر انجام میشود.

شکل  9الف) نمونه بادگیر با قفسه مربع

زیرزمین
 )2بادگیرهای ساده که به زیرزمین نیز میرسند.
از تعداد  37خانه که در شهر سمنان بررسی گردید ،تعداد )%40.5( 15
بادگیر ،نمونههایی هستند که فقط به طبقه همکف سرویسدهی
میکنند و به زیرزمین نمیرسند (شکل  8الف) .همچنین تعداد 22
( )%59.5بادگیر ،از نمونههایی هستند که به زیرزمین نیز
سرویسدهی میکنند (شکل  8ب).

ب) مقطع بادگیر خانه حاج ناصر (گونه ت)2.

فرم کلی قفسه بادگیر در سه دسته مربع (ث  ،)1مستطیل عمودی
(ث )2.و مستطیل افقی (ث )3.دیده میشود .در بررسی تعداد 37
خانه در شهر سمنان ،تعداد  )%27( 10بادگیر دارای قفسه مربع بوده
(شکل  9الف)؛  )%46( 17بادگیر دارای قفسه مستطیل عمودی (شکل
 9ب) و  )%27( 10بادگیر دارای قفسه مستطیل افقی (شکل  9پ)
مشاهده گردید.

ب) نمونه بادگیر با قفسه مستطیل عمودی

پ) نمونه بادگیر با قفسه مستطیل افقی
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دستهبندی براساس فضاهای سرویسدهنده بادگیر انجام گردید،
نتایج نشان داد که  %40.5بادگیرها فقط به طبقه همکف
سرویسدهی کرده و به زیرزمین نمیرسند ،همچنین  %59.5به
زیرزمین نیز سرویسدهی میکنند ،گونهشناسی نمای بادگیر با توجه
به فرم قفسه بادگیر در سه دسته مربع ،مستطیل عمودی و مستطیل
افقی انجام شده و تعیین گردید  %27دارای قفسه مربع %46 ،دارای
قفسه مستطیل عمودی و  %27بادگیرها دارای قفسه مستطیل افقی
هستند (شکل  .)10همچنین؛ به لحاظ عملکردی نیز ،بخش اعظم
بادگیرهای استان بهمنظور خنکسازی منازل مسکونی و اندکی برای
خنکسازی آبانبارها و یخچالها طراحی شدهاند (شکل .)11

در بررسی بادگیرها براساس جهت دریافت باد ،تعیین گردید که
بادگیرها در دستهبندی دوطرفه و چهارطرفه قرار میگیرند%10.8 .
بادگیرها دوطرفه و  %89.2چهارطرفه هستند ،بررسی جانمایی
بادگیرها در پالن نشان میدهد که تمام بادگیرهای بررسی شده در
ارتباط با تاالر هستند؛  %45.9بادگیرها در محور تقارن تاالر و %54.1
نیز در گوشه تاالر واقع شدهاند ،بررسی پالن بادگیرها نشان داد که
بادگیرهای بناهای مسکونی سمنان دارای پالنهای مربع یا
مستطیل شکل هستند %29.7 ،بادگیرها دارای پالن مربع بوده و
اکثر این بادگیرها به صورت مشابه طراحی شدهاند %70.3 ،نیز با
پالن مستطیل شکل مشاهده گردید ،در بررسی مقطع بادگیر،

89.20
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شکل  )10گونهشناسی کلی انواع بادگیر در استان سمنان (برحسب درصد)

داد که حدود  %80بادگیرهای استان در شهرستان سمنان و حدود
 %10در شهرستان گرمسار و مابقی در سایر شهرستانها واقع شدهاند
(شکل .)12

البته الزم به ذکر است که دو شهرستان میامی و مهدیشهر به دلیل
برخورداری از آب و هوای خنکتر ،فاقد بادگیر بودهاند.
از سوی دیگر ،پهنهبندی و پراکنش بادگیرها در سطح استان ،نشان
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شکل  )11نسبت عملکردی بادگیرها در سطح شهرستانهای استان سمنان (برحسب درصد)
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شکل  )12نقشه پهنهبندی سهم شهرستانهای استان سمنان از بادگیرها بادگیرها (برحسب درصد)

بحث

یکی از عناصر معماری بومی که از انرژی طبیعی باد بهصورت کام ًال
طبیعی و بدون استفاده از وسایل مکانیکی ،بهرهگیری کرده و در
تهویه طبیعی ساختمان را ممکن ساخته است ،بادگیر است .در
پژوهش حاضر به بررسی گونهشناسانه بادگیرهای بناهای مسکونی
استان سمنان پرداخته شد .گونهشناسی فرمال بادگیرها با بررسی و
دستهبندی آنها به لحاظ جهت استقرار بادگیر ،استقرار بادگیر در پالن،
انواع پالن ،نما و مقطع بادگیر انجام گردید .در استان سمنان نیز
مانند سایر مناطق گرم و خشک ایران ،بادگیر بهعنوان یک عنصر
اقلیمی معماری در بناها مورد استفاده بوده است .نتایج بیانگر آن
بوده است که بخشهای غربی استان بیش از نیمه شرقی و شمالی
دارای معماری بادگیر بودهاند .به طوری که شهرستانهای مهدیشهر
و میامی فاقد بادگیر بودند و شهرستان سمنان بیشترین بادگیرها را
در اختیار دارد .مرکزیت و اقلیم گرم و خشک از جمله دالیلی هستند
که برای حضور این نوع از معماری سبز میتوان برشمرد.
از سوی دیگر ،به دلیل آنکه جهت وزش باد مطلوب در سطح استان
در فصول گوناگون متغیر است ،بنابراین؛ بادگیر چهارطرفه کاربرد
بیشتری داشته و این نوع از بادگیر در سطح استان بیشتر طراحی و
احداث شده است .همچنین؛ اکثر بادگیرها دارای پالن مستطیل
شکل هستند که دلیل اصلی آن کشیدگی غربی و شرقی سازه برای
بهرهمندی بیشتر از نور در زمستان بوده است .در مجموع ،میان
بادگیرهای استان سمنان با سایر استانها ،تفاوتهای ظاهری وجود
دارد .از قبیل فرم قفسه و پالن که در استان سمنان تاکید بیشتر بر
فرم مستطیل شکل است .نتایج تحقیق حاضر ،از بعد کاربرد و
اهمیت بادگیر ،با تحقیقات صورت گرفته توسط مهدوی نژاد و
جوانرودی ،روحی و مراحمی [Mahdavinejad & Javanroodi,

] . 2011; Roohi, 2014; Morahemi et al, 2017کام ًال
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همراستا بوده و مطابقت دارد .همچنین؛ از لحاظ قدمت و سابقه
بادگیرها ،یافتههای تحقیق حاضر با مطالعات صورت گرفته توسط

محمودی زرندی و روحی

;[Mahmoodi Zarandi, 2016

] Roohi, 2014مشابهت داشته و آنها را تایید میکند .امروزه می-
توان صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش آلودگیهای زیست
محیطی را از طریق همگام شدن با معماری روز جهان ،بهرهگیری از
انرژیهای نو در ساختمان و ساختوسازهای هماهنگ با اقلیم،
عملی نمود .در این راستا ،بهرهگیری از الگوهای ارزشمند معماری
ایرانی بسیار حایز اهمیت و راهگشا است .معماری بومی ایران چه
در بناهای مسکونی ،چه غیرمسکونی و حتی در سطح وسیعتر که
شهر است ،دارای ویژگیهای منحصربهفردی است که عالوه بر مسائل
زیباییشناختی و فرهنگی ،در راستای رویکردهای زیستمحیطی
معماری پایدار نیز گامهای موثری برداشته است.

نتیجهگیری
بادگیر نقشی مهم و موثر در تهویه و خنکسازی بنا در استان سمنان
داشته است .در این میان ،اقلیم منطقه نیز در طراحی و جانمایی
بادگیر اثرگذار است .مطالعه و بررسی عناصر و ویژگیهای معماری
بومی ایران نشان میدهد ،در حالی که این معماری به بهترین نحو
به چالشهای اقلیمی پاسخ داده و نیازهای ساکنین را با استفاده از
روشهای طبیعی و ارزان قیمت مرتفع ساخته است ،امروزه صنعت
ساختوساز بدون توجه به این میراث ارزشمند به حیات خود ادامه
داده و در استفاده از وسایل مکانیکی و انرژیهای تجدیدناپذیر نیز
هزینههای گزافی را متحمل میگردد .از اینرو ،به نظر میرسد با
مدنظر قراردادن رویکرد معماری بومی ایران و بررسی مجدد ویژگی-
ها ،اصول و فنون خاصی که در آن به کار گرفته شده است ،میتوان
در راستای رفع مسائل و مشکالت معماری و شهرسازی امروز گامی
Geographical Researches

 طیبه ولیان و همکاران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ140

urbanization. ANITIPODE. 52(4):1122-1151
Khajoo M, Tayebi Sani SM, Fahiminejad A, Morsal B
(2019). Evaluating and analyzing the spatial justice in the
distribution of sports applications and services in
Garmsar county. Geographical Researches. 34(4): 551558. [Persian]
Mahdavinejad MJ, Javanroodi K (2011). Comparative
Evaluation of Airflow in Two kinds of Yazdi and Kermani
Wind-Towers.
HONAR-HA-YE-ZIBA
MEMARI-VASHAHRSAZI. 48(4):69-79. [Persian]
Mahmoodi Zarandi M (2016). An analysis of the
orientation, location and service spaces of wind-catchers
in the native houses of Yazd. Journal of Housing and Rural
Environment. 35(153):35-46. [Persian]
McFarlane C, Silver J (2017). Navigating the city:
Dialectics of everyday urbanism. Transactions.
42(3):458-471.
Mohammadi Sangli K, Gharashi S (2016). Sustainable
urban development; global approach with local solutions
(case study: review of sustainability criteria in traditional
architecture of Yazd city). Shebak. 2(4-5):87-99. [Persian]
Morahemi S, Yari Broojeni N, Saadvandi M (2017). The
typology of Laft port wind-catchers based on facade
decorations. Journal of Housing and Rural Environment.
159:19-34. [Persian]
Nel O, López J, Martín J, Checa J (2017). Energy and urban
form, the growth of European cities on the basis of nighttime brightness. Land Use Policy. 61:103-112.
Robinson J (2016). Comparative urbanism: New
geographies and cultures of theorizing the urban.
international Journal of Urban and Regional Research.
40(1):187-199.
Roohi S (2014). The use of wind energy in wind-catcherss
in order to reduce the cooling load of the building. The 2nd
International Congress of Structural, Architectural and
Urban Development. 2014, 17-19 December: Tabriz. pp.
1-13.
Statistical Center of Iran [Internet]. Statistical center of
Iran. [Published 2019, 15 August; Cited 2019, 27 May].
Toronto Reference Library (2011). The living city: Report
card 2011: An assessment of the environmental health of
the greater Toronto area. Toronto: Toronto Reference
Library.
Ziabakhsh N, Zad G, Davoodi A (2011). Comparative study
of sustainability in residential and indigenous
architecture of hot and dry climate based on windcatchers and materials (Case study: Nain and Taft
houses). National Conference on Civil Engineering,
Architecture, Urban Planning and Energy Management.
2012, 12-13 February: Ardestan. pp.1-10.

1399  بهار،2  شماره،35 دوره

 بنابراین؛ شایسته است که از طریق ترکیب رویکرد.موثر برداشت
معماری مدرن و سنتی نسبت به شکلگیری رویکردی جدید در
.معماری متناسب با نوع اقلیم مورد نظر اقدام گردد
 نویسندگان مقاله بر خود شایسته میدانند از:تشکر و قدردانی
.راهنماییهای ارزنده جناب آقای دکتر هومن بهمنپور قدردانی نمایند
. موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است:تاییدیه اخالقی
. موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است:تعارض منافع
نگارنده بحث/ طیبه ولیان (نویسنده اول) پژوهشگر اصلی:سهم نویسندگان
 نگارنده/)؛ سیدمجید مفیدیشمیرانی (نویسنده دوم) پژوهشگرکمکی%50(
.)%20( )؛ مهناز محمودی (نویسنده سوم) تحلیلگرآماری%30( بحث اصلی
 این مقاله مستخرج از رساله دکتری با موضوع «ریختشناسی:منابع مالی
بادگیرهای بناهای مسکونی سمنان بهمنظور ارائه پیشنهادات کالبدی برای
معماری معاصر» است که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد و توسط
نگارندگان انجام گرفته و تمامی هزینههای مرتبط به آن توسط دانشجو
پرداخت گردیده و هیچ سازمان و یا نهادی بهعنوان حامی مالی مطرح
.نیست
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