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Aims The purpose of this study was to locate wind-catcher sites in regions with hot and arid climates in 
the country (Semnan province).
Methodology The current study is empirical in terms of purpose. First, the initial list of indicators 
affecting the location of the wind-catchers was prepared by reviewing the fundamental theories was 
approved by the Delphi method. Then, a combined model was used to find the potential areas for wind-
catchers establishment. This model includes the Hierarchical Analysis Process (AHP) technique and the 
Geographic Information System (GIS). The tools used for this purpose were ArcGIS software, version 
9.3, and Expert Choice software, version 2004. The pair comparison method was used to weigh the 
indicators and zones.
Findings Six indicators of sunny hours, wind, altitude, temperature, relative humidity, and precipitation 
were identified to locate the win-catchers. The relative humidity index with a weight of 0.38 had the 
highest score and the height index with a weight of 0.154 had the lowest score. The layer for each 
indicator was prepared and drawn for the eight cities of the province. Eventually, according to the scores 
estimated by the pairwise comparison of the indicators and the studied areas, the priorities of the cities 
of Semnan province in terms of the wind-catchers establishment are as follows: Semnan, Garmsar, 
Aradan, Sorkheh, Damghan, Shahroud, Miami and Mehdishahr.
Conclusion The optimal locating of wind-catchers requires a combination of several indicators that was 
possible using the hierarchical analysis method combined with GIS. The final model is practical and 
generalizable to similar climates.
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 چکیده
یابی استقرار بادگیر در اقلیم گرم و خشک کشور مکان پژوهش هدف این اهداف:

 )استان سمنان( است.
این تحقیق به لحاظ هدف، از نوع کاربردی است. در ابتدا با بررسی  شناسی:روش

تهیه و توسط یابی بادگیر های موثر بر مکانمبانی نظری، فهرست اولیه شاخص
نیز به منظور یافتن مناطق مستعد جهت فن دلفی بازنگری و تایید شد. در ادامه 

فرآیند  استقرار بادگیر، از مدل ترکیبی استفاده شد. این مدل در برگیرنده تکنیک
ابزار است.  (GIS)و سیستم اطالعات جغرافیایی  (AHP)تحلیل سلسله مراتبی 
 ,Expert Choiceافزار و نرم ArcGIS, version 9.3افزار مورد استفاده شامل نرم

version 2004 ها ها و پهنهبندی شاخصبودند. از روش مقایسه زوجی برای وزن
 استفاده شد.

شش شاخص ساعات آفتابی، باد، ارتفاع، درجه حرارت، رطوبت نسبی و  ها:یافته
 38/0یابی بادگیر شناسایی شد. شاخص رطوبت نسبی با وزن بارندگی برای مکان

ها را کسب کردند. کمترین امتیاز شاخص 154/0باالترین و شاخص ارتفاع با وزن 
های هشتگانه استان تهیه و ترسیم شد. الیه مربوط به هر شاخص برای شهرستان

ها و نیز مناطق در نهایت؛ براساس امتیازات کسب شده از مقایسه زوجی شاخص
های استان سمنان به لحاظ استقرار بادگیر بندی شهرستانمورد مطالعه، اولویت

رتیب است: سمنان، گرمسار، آرادان، سرخه، دامغان، شاهرود، میامی و بدین ت
 شهر. مهدی
 های متعدد است کهیابی بهینه بادگیر مستلزم تلفیق شاخصمکانگیری: نتیجه

استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی توام با سیستم اطالعات 
کاربردی و قابل تعمیم به  نهایی،آورد. الگوی جغرافیایی، این امکان را فراهم می

 های مشابه است.اقلیم
یابی، بادگیر، سیستم اطالعات جغرافیایی، روش تجزیه و تحلیل سلسله مکان ها:کلیدواژه

 مراتبی، اقلیم گرم و خشک، استان سمنان
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 مقدمه
های فسیلی های کاربرد سوختامروزه پیامدهای منفی و محدودیت

های تجدیدپذیر و باالرفتن مصرف انرژی، تمایل به استفاده از انرژی
صنعت ساختمان با مصرف به آنکه  با توجهرا افزایش داده است. 

های محیط زیستی از انرژی جهانی نقش بزرگی در ایجاد چالش 40%
بشر به ، [Morahemi et al., 2017] گرمایش زمین دارد ویژهبه

دنبال راهکارهایی جهت کاهش مصرف منابع تجدیدناپذیر، توسعه 
ها یا مواد های پاک، حذف یا کاهش مصرف آالیندهکاربرد انرژی

 یطورکلبهسازی است. رسان بر طبیعت در صنعت ساختمانآسیب
-وهوایی ناشی از مصرف سوختتغییرات آبمسائل محیط زیستی، 

سو و گرانی این ای از یکهای فسیلی و فزونی گازهای گلخانه
های تحول در استفاده وسیع از ها از سوی دیگر، زمینهسوخت
 ,Fatemi & Taki] های تجدیدپذیر را فراهم نموده استانرژی

ها پیش ساکنین این مرز و بوم این در حالی است که سال. [2015
های موجود در زمین بهره جسته و با تی ویژه از پتانسیلبا مهار 

ها و خاص در زمینه استفاده بهینه از انرژی اجرای فنون و قواعد
خورشید و باد و هماهنگی با اقلیم، از آن  خصوصبهمنابع طبیعی 
. [Zandieh & Parvardinejad, 2010]اند استفاده کرده

 حائزار یبس یرانیا یارزشمند معمار  یاز الگوها یر یگبنابراین؛ بهره
ت و راهگشا است. معماری بومی ایران چه در بناهای یاهم

تر که شهر است، مسکونی، چه غیرمسکونی و حتی در سطح وسیع
-است که عالوه بر مسائل زیبایی یفردمنحصربههای دارای ویژگی

شناختی و فرهنگی، در راستای رویکردهای محیط زیستی معماری 
های موثری برداشته است. مطالعه و بررسی عناصر و ار نیز گامپاید

دهد این معماری به های معماری بومی ایران نشان میویژگی
های اقلیمی پاسخ داده و نیازهای ساکنین را بهترین نحو به چالش

 قیمت مرتفع ساخته است.های طبیعی و ارزانبا استفاده از روش
، یمیاقل یهایژگی، ویاز جمله توپوگراف یعوامل گوناگون طورکلیبه

دار یران موجب پدیشت و منابع آب در ای، معیاقتصاد یهاتیقابل
 ییایت جغرافین موقعیا .کالبدی متفاوت شده است یهاشدن بافت

ن در ین سرزمیگذشتگان ا یخاص همراه با هوشمند یمیو اقل
د چه در مناطق یمانند باد و خورش یعیطب یهایاز انرژ  یر یگبهره

ن یشور موجب شد تا اکگرم و خشک و چه در مناطق مرطوب 
در واقع  .[Ziabakhsh et al., 2011]نظیر پدید آید بی یمعمار 

های ای قوی و پربار از جنبهمعماری سنتی ایران دارای پشتوانه
گوناگون پایداری، هنر و فرهنگ ایرانی است و خود سهم و ارزش 

 Mahdavinejad]دهد هنر و فرهنگ نمایش میای را از این ویژه

& Javanroodi, 2012].  کننده و های خنکسیستماز آنجا که
، کننددرصد انرژی را در یک ساختمان مصرف می 60کننده، حدود گرم

توانند های غیرفعال همانند بادگیرها میسیستماستفاده از 
 انرژی باشند.هایی سنتی ولیکن مفید برای کاهش مصرف جایگزین

های مناطق گرم و خشک است که بادگیر جزئی از کالبد ساختمان
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در تعدیل دما و رسانیدن دمای فضای سکونتی به دمای در حد 
گیری از انرژی پاک آسایش انسان از طریق هدایت جریان باد و بهره

ر در یدر واقع استفاده از بادگ در طبیعت، نقش موثری داشته است.
ان یرانیا یمهندس یارهاکاز شاه یکی کوخشگرم یمیط اقلیشرا

م رو به کمکز ین عنصر نیا یهاتیبا گذشت زمان، قابل یاست، ول
سته یآن نگربه  ینییعنصر تز یک عنوانبهنهاده و تنها  یفراموش

 .[Poorahmadi & Ayatalahi, 2011]شود یم
در این راستا، هدف این پژوهش، یافتن بهترین مکان برای استقرار 

منطقه  عنوانبهبادگیر در مناطق گرم و خشک کشور )استان سمنان 
مطالعاتی( در جهت استفاده مطلوب و بهینه از آن، با توجه به 

  های بادگیرهای موجود و پارامترهای موثر بوده است.ویژگی
 یابیمکان
های مکانی است که تاثیر فراوانی در له تحلیلیابی از جممکان

های مختلف دارد. به اندازی فعالیتهای ایجاد و راهکاهش هزینه
های اجرایی به شمار همین دلیل یکی از مراحل مهم و اثرگذار پروژه

 یهات و توانیه قابلکاست  یتییابی فعالمکان کلی طوربهرود. می
و ارتباط آن با با  یافکن مناسب و یمنطقه را از لحاظ وجود زم یک
 یاربر ک یان مناسب براکانتخاب م یالت برایها و تسهیاربر کر یسا

 ,Arab & Farokhzad]دهد یل قرار میه و تحلیخاص مورد تجز

گزینی را بکار برده و آن را سلسله نیز واژه مکان . برخی[2020
مینان از دانند که در زمینه اطمی یداتیتمهعملیات، اقدامات و 

دانند به یک فعالیت می یحصول شرایط و فراهم آمدن امکان اجرا
طوریکه آن را از جهات گوناگون مورد ارزیابی قرار داده و در صورت 

عملیات در مکان انتخاب شده  یدستیابی به هدف، نسبت به اجرا
. برخی از کارشناسان، [Valipoor et al., 2014]نمایند اقدام می

 طیمح یک یابیه به ارزککنند معرفی می فرآیندیرا  یابیانکم
 یانسان یهاتیاز فعال یبانیط و پشتیننده شراکن یه تامک یکیزیف

یابی را مکان . از سوی دیگر،[Valizadeh, 2007] پردازدیاست، م
های توصیفی به داده تجزیه و تحلیل توامان اطالعات فضایی و

های توصیفی نیز با ویژگی ییمنظور یافتن یک یا چند موقعیت فضا
، یابیانکم در واقع، .[Heydari et al., 2017]دانند مورد نظر می

از  یادیرا تعداد زیاست ز یبا دوره طوالن یر یگمیتصم فرآیند
ن کمات ممیجه تصمیش شده و نتید آزمایموجود با یهاشاخص

یابی مکان .[Moharamnejad et al., 2013] گردند یابیارز
پذیرد که یک ارزیابی دقیق، همگون و سریع مناسب زمانی صورت می

های مختلف برای یک کاربری خاص وجود داشته از جذابیت مکان
ای است یابی، یافتن محل بهینهمکان فرآیندباشد. هدف اصلی از 

 & Healey]که تا حد امکان از معیارهای الزم برخوردار باشد 

Ilbery, 1990]. سالیان اخیر، از سیستم اطالعات جغرافیایی  در
(GIS) شود. در یابی استفاده میبه عنوان ابزاری مناسب برای مکان

های دیجیتال است که به منظور واقع، این سیستم مبتنی بر داده
های متنوع از منابع متفاوت طراحی شده است مدیریت داده

[Alesheikh et al., 2008]. فراوان  هایامروزه قابلیت
های های اطالعات مکانی در مدیریت و تجزیه و تحلیل دادهسیستم

مکانی منجر به ارائه محیط بسیار کارآمدی برای اجرای مراحل 
یابی شده است. از سوی دیگر هایی از قبیل مکانمختلف تحلیل
ای تعیین کننده بخش اعظمی از عنوان مرحلهیابی بهاهمیت مکان

ها، آن را های اقتصادی پروژهریزیسایر برنامههای احداث و هزینه
مورد توجه مدیران و تصمیم گیرندگان نیز قرار داده است که نتیجه 

یابی است گیری برای مکانهای مختلف تصمیمبکارگیری روش
[Kamyabi et al., 2013] . 

 بادگیر
شاید بتوان مشهورترین شاخصه بناهای اقلیم گرم و خشک را 

بادگیر به معانی دریچه و روزنی است استفاده آنها از بادگیر دانست. 
 Morahemi]شده است که برای عبور و ورود باد در خانه تعبیه می

et al., 2017] . که از نام آن پیداست، جزئی از  گونههمانبادگیر
رود که با هدایت وخشک بشمار میناطق گرمهای مکالبد ساختمان

گیری از انرژی پاک در طبیعت، در تعدیل دما و جریان باد و بهره
رسانیدن دمای فضای سکونتی به دمای در حد آسایش انسان، نقش 
موثری داشته است. بادگیر سیستم تنفسی شهر و از مصادیق بارز 

 یفصل یبادها ه وزش انواعکشود. از آنجا انرژی پاک محسوب می
ران یا وخشکمناطق گرم یمیاقل یاصل یهایژگیاز و یکی و روزانه

مطبوع  یجهت بادها ز درین مناطق نیا یرهاید، بادگیآیبه شمار م
ه باد کگونه است ر بدینیرد بادگکعمل .شدندیو پرسرعت ساخته م

ت یهدا ساختمان یاصل یهارا گرفته و آن را به داخل اتاق مطلوب
شاند کیم یاصل یفضاها اط را به داخلیح کا باد خنیند و کیم

[Poorahmadi & Ayatalahi, 2011]. 
شود: نخست آنکه عملکرد اساسی بادگیر در دو بخش خالصه می

هوای دلپذیر و مطبوع را به داخل هدایت کرده و دوم آنکه، هوای 
کند. وجود بادگیر با آب و هوای هر منطقه، گرم و آلوده را خارج می

رابطه مستقیم داشته است؛ در مناطقی که شدت هوای گرم بیشتر 
 & Mahdavinejad]بیشتر خواهد بود  باشد، تعداد بادگیرها نیز

Javanroodi, 2011].  یهاشش»برخی محققان، بادگیرها را به 
ران، یا یسنت یرده است. در معمار که یتشب« یر یوکک شهر ی

رها یها، بادگهوا در ساختمان یان و دمایت جریرین روش مدیبارزتر
ترین نکته مهم«. اندا آب انبارها بنا شدهیها ه بر بام خانهکهستند 
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 ,Roohi]دانند در مورد بادگیر را عدم نیاز به انرژی برای فعالیت می

قوانین تهویه طبیعی،  بدین معنی که بادگیرها بر اساس .[2014
در اقلیم گرم کنند. دودکشی کار می با استفاده از نیروی باد و پدیده

 و خشک برای بیرون راندن هوای گرم؛ در اقلیم گرم و مرطوب برای
خارج کردن رطوبت؛ در مناطق معتدل و سرد برای دفع آلودگی از 

کند جمله مواردی است که این شیوه غیرفعال را فراگیر می
[Mohammadi Sangli & Gharashi, 2016]. 

بادگیرهای معمولی غالبًا در پشت بام قرار دارند. تهویه طبیعی برای 
 و جریان آن درتعادل فشار برقرار گردد براساس حرکت هوا  آنکه

 & Mahdavinejad] گرددداخل ساختمان ایجاد می

Javanroodi, 2012] ،خانهحوض. بادگیرها نوعًا به تاالر ،
آورند تا شوند و شرایطی بوجود میو زیرزمین مربوط می فرنگیکاله

زا جریان هوا در داخل ساختمان برقرار شود و تماس با عناصر رطوبت
ختان، کمبود رطوبت را جبران نموده و مانند حوض، باغچه و در 

آورد محیطی مطبوع در ایام تابستان برای ساکنین فراهم می
[Ziabakhsh et al., 2011]. های گذشته در نقاط بادگیر از زمان

شد و ساختار و طراحی آن از جایی به جای دیگر مختلف ساخته می
نکته مهم آن شماری برخوردار بوده است. تفاوت داشته و از تنوع بی

است که با وجود ساختارهای متفاوت، همگی عملکردی واحد دارند؛ 
بدین معنی که همه آنها بادهای غالب و مطلوب را به داخل فضاهای 

دهند. همچون کشور ایران، در کشورهایی مانند سکونتی انتقال می
مصر، پاکستان، افغانستان، امارات متحده عربی و عراق نیز بادگیر 

ای مانند سوریه، لبنان، اشته است. در مناطق مدیترانهوجود د
ها دیده شده فلسطین و ترکیه، تعداد اندکی بادگیر در ساختمان

است. بادگیرها در مصر با نام مکلف و در پاکستان به نام بادخور 
 یبررس .[Mahmoodi Zarandi, 2016]شوند شناخته می

-ه تفاوتکدهد یم ران نشانیموجود در نقاط مختلف ا یرهایبادگ

سرچشمه گرفته  یامل معمار کو ت یمیاز اقلیآنها از ن یساختار  یها
های معماران قدیمی، های محلی و نامگذاریبرمبنای نام. است
 ریاز بادگ اندعبارته کنمایند م مییرها را به سه دسته تقسیبادگ
از بادگیر اردکانی ساختار . یزدیر یو بادگ یرمانکر ی، بادگیانکارد

است.  مقرون به صرفه یساده و از لحاظ اقتصاد یلحاظ معمار 
هستند و از  کوچکبا یساده و تقر یبادگیر کرمانی نیز از نظر معمار 

بادگیر  ند.یگویم زیر دوقلو نیباشند به آنها بادگیآنجا که دوطرفه م
است، معمواًل بصورت  تربزرگرها یر انواع بادگیه از ساکیزدی 

ر یاز سا یاست؛ از نظر معمار  ادیچهارطرفه ساخته شده و ارتفاع آن ز
به  با توجهبرخی محققان نیز،  باتر است.یو ز ترپیچیدهرها یبادگ

اند: بندی کردهجنبه کارکردی بادگیرها، آنها را به دو دسته کلی تقسیم

 ,Roohi]ادین نم-بادگیرهای صرفًا عملکرد و بادگیرهای عملکردی

های معمولی در شهر بادگیرهای عملکردی بیشتر در خانه .[2014
یزد و شهرهای اطراف آن مانند اردکان و میبد وجود دارند که این 
بادگیرها دارای یک جهت و شکل خاص خود هستند. بادگیرهای 

نمادین نیز در شهر یزد و شهرهای اطراف آن دیده شده که -عملکردی
اند. خانه بودهعملکرد خاص خود، نمایانگر مهم بودن صاحبعالوه بر 

 در این موارد، ابعاد بادگیر از یک اتاق سه دری نیز بیشتر شده است.
ی بادگیرها -1: دادندبادگیرها ارائه  یزیر را برا یبندگروهی نیز دسته

 -4سه طرفه،  یبادگیرها -3دو طرفه،  یبادگیرها -2یک طرفه، 
چند طرفه )شش وجهی، هشت  یبادگیرها -5طرفه، چهار  یبادگیرها

 Mahmoodi] یگنبد یهابادکش -6( و یاوجهی، دایره

Zarandi, 2016] . بادگیر از اجزا مختلفی تشکیل شده است که
عملکرد  شناسانه دارد و برخی به شدت دربرخی از آنها جنبه زیبایی

ر بادگیر بادگیر نقش دارند. شناخت این اجزا به فهم بهتر ساختا
: استاین اجزاء شامل موارد زیر  .کمک شایان توجهی خواهد نمود

 -5قفسه،  -4ستون یا ساقه،  -3سقف،  -2دهانه یا هواکش،  -1
منافذ باز و بسته  -6ها )تیغه اصلی و فرعی(، تیغه

[Mahdavinejad & Javanroodi, 2012] بادگیر جزئی از .
شود که کارکردی در های ایرانی محسوب میکالبد معمارانه خانه

بادگیر جهت است.  آن مترتبجهت بهبود آسایش حرارتی بر 
نشین در طبقه همکف و یا های تابستانسرمایش و تهویه اتاق

ای رود. به عبارت دیگر شاید بتوان بادگیر را سازهزیرزمین بکار می
سازی ایستا و خودبخودی داخل ساختمان تعریف کسنتی جهت خن

کرد. در واقع بادگیر به دو روش در ایجاد سرمایش طبیعی اثرگذار 
 Mahmoodi]سازی تبخیری است: جابجایی هوا و خنک

Zarandi, 2016]. 
، در گذشته، کدر استان سمنان به علت دارا بودن اقلیم گرم و خش

است. در چنین فضاهای  معماری هماهنگ با اقلیم بوجود آمده
ه حداقل تأثیر نامطلوب را کارگیری مصالح بومی کای، بساخته شده

اهش میزان انرژی مصرفی با استفاده کبر محیط دارند و همچنین 
از مصالح محلی، موجب پایداری محیط زیست و افزایش دوام بناها 

معماری  طورکلیبه. [Ziari & Khodadadi, 2013]شده است می
لی بوده تا از انرژی قابل تجدید همچون کدر سمنان به شن کمس

ای استفاده اماًل مناسب و بهینهکجریان هوا و نور خورشید به شکل 
های فسیلی شده و اهش استفاده از انرژیکه این امر موجب کشود 

در استان سمنان  .رده استکبدین طریق پایداری محیط را تضمین 
عنوان یک عنصر شک ایران، بادگیر بهنیز مانند سایر مناطق گرم و خ

اقلیمی معماری در بناها مورد استفاده بوده است. انواع 
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های بادگیردار در سمنان شامل آب انبارها، دارالحکومه ساختمان
 ,Hekmatnia & Ansari]قدیم سمنان و بناهای مسکونی است 

2012] . 
 

 شناسی روش
 موردمطالعهمحدوده 

این تحقیق، استان سمنان است. این استان محدوده مورد بررسی در 
آرادان، )شهرستان  8با داشتن  یشور کمات ین تقسیبر اساس آخر

(، یامیو م شهرمهدیشاهرود، گرمسار، سرخه،  دامغان، سمنان،
درجه  51ن یه بکلومترمربع است کی 97491 معادل یمساحت یدارا
نهار مبدا النصف از یقه طول شرقیدق 3درجه و  57قه تا یدق 51و 
از  یقه عرض شمالیدق 20درجه و  37قه تا یدق 13درجه و  34و 

 یهان استان از شمال به استانیا .قرار گرفته است خط استوا
زد و ی یهاجنوب به استان ، گلستان و مازندران، ازیخراسان شمال

 یهاو از غرب به استان یاصفهان، از شرق به استان خراسان رضو
 .[SCI, 2019] استز آن شهر سمنان کاست و مر  تهران و قم محدود

موقعیت منطقه مطالعاتی را به روی نقشه ایران نشان  1شکل 
ر یتحت تأث یلکاستان سمنان، به طور  وهوایآبدهد. می
 یکن عواملیر قرار دارد، ولیوکدشت  کگرم و خش ییهوا یهاانیجر

ان و وزش کها، ارتفاع موهکا، جهت و امتداد یاز در یهمانند دور 
ز در یبادها ن

ن استان سه نوع آب و یباشند. در این استان مؤثر میا وهوایآب
در  کنسبتًا سرد و خش وهوایآبرد: کتوان مشخص یهوا را م

 وهوایآبزمستان و معتدل در تابستان )بخش شمالی استان(، 
در زمستان  کدر تابستان و سرد و خش کو نسبتًا گرم و خش یر یوک

نسبتًا سرد و مرطوب در زمستان  وهوایآبوبی استان( و )بخش جن
و معتدل و مرطوب در تابستان )شمال شرقی استان(. شاهرود، 

 Shafei] ترین شهر استان استسردترین شهر و سمنان، گرم

Sabet et al., 2019].  
درجه  25ها، ن ماهیترثر درجه حرارت در گرمکن حدایانگیم

 -11ها، ن ماهیحداقل درجه حرارت در سردترن یانگیگراد و مسانتى
م کار یرسد. در استان سمنان، نزوالت جوى بسگراد مىدرجه سانتى

زان آن به یه مکبارد یو غالبًا به صورت باران و در فصول سرد سال م
ه کن یرسد. با توجه به امتر در سال مىلىیم 145طور متوسط به 

زان یم دارد، لذا میمستق زان رطوبت نسبى با بارندگى نسبتیم
ابد. یش مىیرطوبت از غرب به شرق استان و از جنوب به شمال افزا

 %40و در گرمسار  49ه درصد رطوبت نسبى در شاهرود کبه طورى 
متر بارش لىیم 1/161هاى استان با ان شهرستانیاست. شاهرود در م

بارندگى  زانین میمترکمتر لىیم 2/120ن و دامغان با یشتریساالنه ب
خبندان در طول سال در ی ین متوسط تعداد روزهایرا دارند. همچن

 .[Khajoo et al., 2019] استروز  48حدود 
 

   
 گانه آن به روی نقشه کشورهای هشتموقعیت استان سمنان و شهرستان (1شکل 

 
 

 

 روش تحقیق
پژوهش مورد نظر به لحاظ خروجی، از نوع کاربردی و بازه زمانی 

با برداشت میدانی، اطالعات بوده است. در ابتدا،  1396-98تحقیق، 

 ویژهبههای مورد نیاز در خصوص معماری سمنان و و داده
بادگیرهای سمنان بدست آمد. سپس، از طریق بررسی مبانی نظری 

های موثر بر و پیشینه تحقیق، نسبت به استخراج و تدوین شاخص
یابی بهینه بادگیر در اقلیم گرم و خشک اقدام گردید. از آنجا مکان
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یابی بهینه ردی برای مکانشده و استاندا که تاکنون روش شناخته
بادگیر در کشور ثبت نشده است و با توجه به متغیر بودن معیارها 

های موثر در این امر، الزم بود تا ابتدا نسبت به تدوین و شاخص
ها از معیارهای اساسی اقدام شود. سپس، فهرست اولیه شاخص

طریق تکنیک دلفی )آرای خبرگان به شکل رفت و برگشتی( مورد 
رسی و تایید قرار گرفت. منظور از خبرگان در این تحقیق، اساتید بر

باشند، سرشناس معماری که در استان شاغل به تدریس و کار می
 بوده است. 

مالک انتخاب خبرگان یا کارشناسان زبده در پنل دلفی تحقیق حاضر، 
 های ذیل بوده است: برخورداری از تمامی ویژگی

شد و یا دکتری تخصصی در رشته دارای مدرک کارشناسی ار  -
 معماری 

دارای سابقه علمی و یا تجربی قابل اتکا )کتاب، طرح تحقیقاتی،  -
 مقاله معتبر( در زمینه بادگیر 

 استان سمنان  غیرهآشنایی کامل به اقلیم، جغرافیا و  -
 شناسی و کاربردهای بادگیر اشراف کامل به معماری، فرم -

استثنا وجود داشته است که آن هم یک )البته در این میان، یک 
معمار قدیمی و فاقد مدرک تحصیلی بوده که به شکل سنتی و 

کرده است و جزو اساتید فن و از تجربی اقدام به ساخت بادگیر می
ترین سازندگان بادگیر در گذشته بوده است(. این پنل، به سرشناس

ر یک از شکل گلوله برفی انتخاب و تعیین شدند. بدین شکل که ه
کردند تا با آنها افراد یک یا چند تن دیگر از افراد خبره را معرفی می

نفر خبره در این تحقیق استفاده  17تماس برقرار شود. در نهایت، از 
گردید تا فرمت نهایی به اشباع نظری نزدیک شد. در ادامه نیز به 
منظور یافتن مناطق مستعد استان سمنان جهت استقرار بادگیر در 
 ساختمان، از مدل ترکیبی استفاده شد. این مدل در برگیرنده تکنیک

و سیستم اطالعات جغرافیایی  (AHP)فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 
(GIS) های مورد نیاز این تحقیق به دو قسمت بوده است. داده

شوند. های غیرمکانی یا توصیفی تقسیم میهای مکانی و دادهداده
و آمار  1:50000 با مقیاس شهری و روستایی هایدر این میان نقشه

ها و نیز خصوصیات و و اطالعات مربوط به وسعت و درصد کاربری
 های موردداده نیترمهماقلیمی استان سمنان از جمله  یهایژگیو

 ArcGIS, versionافزار ابزار مورد استفاده، نرم اند.استفاده بوده

 . است Expert Choice, version 2004افزار و نرم 9.3
از مناطق مورد مطالعه در استان  یکل هر ین پتانسییجهت تع

ستم یق ابزار سین انجام مطالعه از طرکنه ممیسمنان، تنها گز
 یاطالعات یهاهیال یگذار هم یروو  ییایاطالعات جغراف
(Overlaying) ها وارد محیطبوده است. در این راستا، معیارGIS  

 نیترمهماز  یکیهای اطالعاتی جدید تشکیل شد. شدند و الیه
 ه آن را به عنوان یک سیستم ویژه وکاین سیستم  یهاقابلیت
-انک، میساز مدلها جهت ند، امکان تلفیق دادهکمجزا می یانحصار 

پهنه سرزمین  یگذار از طریق ارزش یتناسب اراض نییو تع یابی
ق یتلف ییستم، تواناین سیا . در[Sener et al., 2011] است
 یها بر رونقشه یبه دست آمده از دو منبع و همپوشان یهاداده
ه یل الکیرود که تشیمهم آن به شمار م یردهاکاز عمل یکیگر، یدیک
در مرحله . [Mokhtari et al., 2015]سازد ر مییپذانکد را امیجد

 فرآینددهی به معیارهای تعیین کننده، از طریق تکنیک بعد با وزن
های نهایی به دست آمدند. برای تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی گزینه

ها، معمواْل از معیارها و سنجش شایستگی نسبی هر یک از گزینه
. [Shi & Liu, 2019]شود ها استفاده میاولویت دادن به سنجه

تحلیل سلسله مراتبی روشی است منعطف، قوی و ساده که  فرآیند
گیری متضاد گیری در شرایطی که معیارهای تصمیمبرای تصمیم

سازد، مورد استفاده قرار ها را با مشکل مواجه میانتخاب بین گزینه
. نتایج مطالعات متعدد [Bertolini & Braglia, 2006]گیرد می

ل سلسله مراتبی با توجه به تحلی فرآینددهد که روش نشان می
 طوربههای کیفی و کمی پذیری، بکارگیری شاخصسادگی، انعطاف

تواند در ها میان و نیز قابلیت بررسی سازگاری در قضاوتهمزم
ای کاربرد ریزی شهری و منطقهبررسی موضوعات مربوط به برنامه

 ,.Vaidya & Kumar, 2006; Chou et al] مطلوبی داشته باشد

تبدیل موضوع یا مساله مورد بررسی به ساختار سلسله . [2019
شود قسمت تحلیل سلسله مراتبی محسوب می نیترمهممراتبی، 

[Khorsandi et al., 2019] در این روش، هر شاخص دارای وزن .
خاصی است که باید توسط کاربر به کار گرفته شود. همچنین 

تر )زیرمعیار( تقسیم کرده توان هر شاخص را به چند جز کوچکمی
 ,.Ahmadi et al]دهی کرد و آنها را با یکدیگر مقایسه و وزن

2014] . 
 

 Beskese]کمیت روش سلسله مراتبی برای مقایسه دودویی  9مقایسه  (1جدول 

et al., 2015] 
 تعریف امتیاز )شدت اهمیت(

 با اهمیت و ارجحیت مساوی 1
 با اهمیت و ارجحیت اندکی بیشتر 3
 با ارجحیت و اهمیت قوی 5
 با ارجحیت خیلی قوی 7
 نهایتبا ارجحیت بی 9

 ارزش میانی 2،4،6،8
 

ها چندین شاخصها و زیر تعیین ضریب اهمیت )وزن( شاخصبرای 
ترین آنها مقایسه دودویی است. در این روش وجود دارد که معمول
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شوند و درجه اهمیت دو با یکدیگر مقایسه میبهها دوشاخص روش،
توان شود. بدین منظور، میهر معیار، نسبت به دیگری مشخص می

از یک روش استاندارد استفاده کرد. روش کار بدین ترتیب است که 
شود. معنی نسبت داده می 9تا  1به هر مقایسه دودویی یک عدد 

ها دهی، باید وزنمشخص شده است. پس از وزن 1هر عدد در جدول 
های توان از روشنرمالیزه کردن، می را نرمالیزه کرد. به منظور

مختلفی استفاده کرد؛ در این مدل، از تقسیم هر وزن، بر مجموع 
 ,.Beskese et al]های همان ستون استفاده شده است وزن

2015]. 
ها را ها، ضریب اهمیت گزینهپس از تعیین ضریب اهمیت شاخص

ها در نهباید تعیین نمود. در این مرحله، ارجحیت هر یک از گزی
ها و اگر شاخصی زیرشاخص نداشته ارتباط با هر یک از زیرشاخص

باشد، مستقیمْا با خود آن شاخص، مورد قضاوت و داوری قرار 
ها بر مبنای مقایسه دودویی گیرد. در هر دو حالت، قضاوتمی

پذیرد کمیتی صورت می 9ها و براساس مقیاس ها، یا گزینهشاخص
ها ثبت ها، یا گزینهیسه دودویی شاخصو نتیجه در ماتریس مقا

های این ماتریس، ضرایب شود و از طریق نرمالیزه کردن ردیفمی
 ,.Khorsandi et al]آید اهمیت این ماتریس به دست می

هر یک از « امتیاز نهایی» از تلفیق ضرایب اهمیت مزبور، .[2019
سلسله  اصل ترکیب»ها تعیین خواهد شد. برای این کار از گزینه

با در نظر گرفتن تمامی « بردار اولویت»که منجر به « مراتبی
 شودها در تمامی سطوح سلسله مراتبی استفاده میقضاوت

[Ahmadi et al., 2014] .های تحلیل سلسله یکی از مزیت
های انجام شده برای تعیین مراتبی، امکان برای سازگاری در قضاوت

ا است. سازوکارهایی که هها و زیرشاخصضریب اهمیت شاخص
به ها در نظر گرفته شده است، محاسبرای بررسی سازگاری در قضاوت

. تجزیه و تحلیل سازگاری (IR)ضریبی به نام ضریب ناسازگاری 
کمتر باشد. استفاده از این  1/0پذیرد. این معیار، باید از صورت می

کند ضریب به تجزیه و تحلیل تصمیم قبل از انتخاب نهایی کمک می
[Rathore et al., 2016] . نشان داده  2مراحل تحقیق در شکل

 شده است. 

 

 فرآیند تحقیق  (2شکل 

 
 هایافته

 یابی بادگیرموثر در مکانتعیین پارامترهای 
یابی بهینه بادگیر های موثر بر مکاندر گام نخست تحقیق، شاخص

در مجموع، شش (. 2در اقلیم گرم و خشک تدوین گردید )جدول 
شاخص ساعات آفتابی، باد، رطوبت نسبی، ارتفاع، درجه حرارت و 

های اقلیمی و هواشناسی بارندگی شناسایی شدند. پس از آن داده
گوناگون  یهاستگاهیا( از 1378-98وط به بازه زمانی بیست ساله )مرب

سینوپتیک و کلیماتولوژیک در سطح استان سمنان اخذ و تدوین 
در مرحله بعد، با استفاده از نظر کارشناسان، اقدام (. 3گردید )جدول 

 (.4ها گردید )جدول به مقایسه زوجی شاخص
 

 هدف تحقیق: یافتن مکان بهینه برای استقرار بادگیر

 های موثر در مکان یابیشناسایی شاخص

 AHP ها با تکنیک دهی شاخصوزن

 دهی به آنهاهای اطالعاتی و وزنتهیه الیه

 ArcGISافزار نرمها در همپوشانی الیه

 تعیین نقاط بالقوه و بهترین مکان

 کاربرد روش مقایسه دودویی

ساعات آفتابی 
باد 
رطوبت نسبی 
ارتفاع 
 بارندگی 
درجه حرارت 
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 یابی بادگیر در اقلیم گرم و خشک های موثر بر مکانشاخص (2جدول 

 حد بهینه )کمی( توضیحات کیفی شاخص 

 ساعات آفتابی
نخست ماه  6از آنجا که بادگیرها فقط در فصول گرم سال مورد استفاده هستند، ساعات آفتابی در منطقه مورد مطالعه در 

شود. با توجه به اینکه تابش شدید خورشید و طوالنی بودن ساعات آفتابی در منطقه موجب کاهش سال در نظر گرفته می
 گیرند.گردد، مناطقی که تعداد ساعات آفتابی کمتری داشته باشند، مدنظر قرار میبازدهی بادگیرها در ساختمان می

 ساعت در سال 3300-3000

 باد
. با توجه به اینکه یکی از استسرعت، جهت و همچنین تعداد روزهای وزش باد یکی از عوامل مهم در طراحی بادگیر 

ان وزش ز معایب استفاده از بادگیرها، ورود گردوغبار به داخل ساختمان است، مناطقی بااهمیت هستند که بیشترین می
 باد به همراه کمترین میزان گردوغبار را داشته باشند.

متر بر  5/1متوسط سرعت 
 ثانیه 

 درصد 30حداقل  تر است.در مناطق گرم و خشک مرکزی ایران، به دلیل خشکی هوا، هر چه میزان رطوبت نسبی بیشتر باشد، مطلوب رطوبت نسبی

 ارتفاع
تر، سرعت و شدت پایینگردد. در ارتفاعات به هر میزان که ارتفاع مناطق از سطح دریا کمتر باشد، ضخامت جو بیشتر می

 تر هستند.گردد. بنابراین مناطقی که ارتفاع بیشتری از سطح دریا دارند، بااهمیتجریان باد کمتر می
 متر از سطح دریا 2500-500

 بارندگی
مناطق با بارش باالی سالیانه، نشان از باال بودن رطوبت در منطقه مورد مطالعه دارد. همچنین این امر نشان از روزهای 

تر و میزان غبار آلودگی در هوا کمتر ابری در منطقه دارد. از طرفی مناطق با بارش زیاد به لحاظ پوشش گیاهی، مطلوب
 که چندان مطلوب نیست. استنشانگر ابری بودن منطقه شود. از سوی دیگر، بارندگی زیاد نیز می

متر در میلی 100 – 200
 سال

 درجه حرارت
گردد. بنابراین تری وارد ساختمان میتر باشد، بادگیر عملکرد بهتری داشته و هوای مطبوعهر چه هوای اطراف بادگیر خنک

 خواهند داشت. در مناطقی که درجه حرارت کمتری دارند، بادگیرها بازدهی بیشتری
-20میانگین دمای ساالنه 

 درجه سانتیگراد 14

 (1378-98ساله ) 20استان سمنان در بازه زمانی  های اقلیمی و هواشناسی در سطحداده (3جدول 

 نام ایستگاه
 ساعات آفتابی

 )ساعت(
 باد 

 )متر بر ثانیه(
 رطوبت نسبی

 )درصد(
 ارتفاع
 )متر(

 بارندگی
 )میلیمتر(

 درجه حرارت
 )سانتیگراد(

 7/18 8/141 600-2400 37 2 3215 سمنان
 6/15 1/154 600-3500 50 6/2 3214 شاهرود
 20 9/110 800-2000 39 9/3 3269 گرمسار
 5/17 2/103 700-3400 42 6/3 3176 دامغان

 13 250 1500-3300 44 3/3 2980 مهدیشهر
 20 108 800-2100 38 7/3 3267 آرادان
 1/16 9/130 600-1900 47 6/2 3188 میامی
 9/18 4/130 600-2500 35 3/2 3210 سرخه

 

 هاماتریس مقایسه زوجی شاخص (4جدول 

 ساعات آفتابی بارندگی ارتفاع رطوبت نسبی درجه حرارت باد 
 4/1 5/1 3/1 7 4/1 1 باد

 2/1 2/1 2 3/1 1 1/4 درجه حرارت
 7 6 8 1 1/3 7/1 نسبیرطوبت 

 2/1 2/1 1 8/1 2/1 1/3 ارتفاع
 2 1 1/2 6/1 1/2 1/5 بارندگی

 1 2/1 1/2 7/1 1/2 1/4 ساعات آفتابی
 

شود، شاخص رطوبت نسبی با مشاهده می 3که در شکل  طورهمان 
 243/0دارای باالترین وزن و پس از آن، شاخص باد با وزن  38/0

ها متعلق به عامل ارتفاع با امتیاز قرار دارد. کمترین وزن شاخص

های اطالعاتی متناسب با هر یک از در گام بعد، الیه. است 154/0
 4ل نقشه ترسیم شدند )شکل گانه تهیه و به شکهای شششاخص

 (. 9تا 
 

 
 ها وزن نسبی شاخص (3شکل 
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 نقشه تراز ارتفاعی منطقه مطالعاتی  (4شکل 

 

 
 بندی وزش باد در منطقه مطالعاتی نقشه پهنه (5شکل 
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 نقشه ساعات آفتابی منطقه مطالعاتی ( 6شکل 

 

 
 مطالعاتیبندی درصد رطوبت نسبی در منطقه نقشه پهنه( 7شکل 
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 نقشه پراکنش بارندگی در سطح منطقه مطالعاتی  (8شکل 

 

 
 بندی دمایی در سطح منطقه مطالعاتی نقشه پهنه (9شکل 
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های هشتگانه استان سمنان نتایج حاصل از مقایسه زوجی شهرستان
ارایه شده  10یابی بادگیر( در شکل های مکان)براساس وزن شاخص

های که در شکل نیز مشخص است، شهرستان طورهماناست. 
برخی از اند که در گرمسار، سمنان و شاهرود تنها مواردی بوده

ها در اند و مابقی شهرستانها رتبه اول را کسب نمودهشاخص
اند. از سوی دیگر، شهرستان بندی حایز جایگاه اول نبودهرتبه

به لحاظ ارزیابی چهار شاخص، رتبه آخر را داشته است.  شهرمهدی
هایی بودند که هر یک در یک مورد سمنان و گرمسار دیگر شهرستان

پس از تعیین اند. یابی، رتبه انتهایی را کسب کردههای ارزاز شاخص
د یبایابی بادگیر و محاسبه وزن آنها، های موثر در مکانشاخص

روش مناسب با  یکاستفاده از  تهیه شده را با یاطالعات یهاهیال
، نقشه دارهای وزنالیه یق و همپوشانیرد، از طریق تلفکق یهم تلف
 (. 11بدست آمد )شکل نهایی 

ها انجام گردید، نقاط از آنکه ترکیب و تجزیه و تحلیل الیه پس
بندی مستعد برای استقرار بادگیر تعیین شده و با توجه به اولویت

 (.12توان بهترین مکان را انتخاب نمود )شکل معیارهای موثر، می
 

 
 یابی بادگیرهای هشتگانه مکانهای استان سمنان براساس شاخصهرستانای امتیازات شنمودار مقایسه (10شکل 

 

 
 نقشه نهایی مکان بهینه برای استقرار بادگیر های اطالعاتی و استخراجگذاری الیههمفرآیند روی( 11شکل 
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 های مناسب برای استقرار بادگیر در استان سمناننقشه نهایی محدوده (12شکل 

 
ها در نهایت؛ براساس امتیازات کسب شده از مقایسه زوجی شاخص

های استان سمنان بندی شهرستانو نیز مناطق مورد مطالعه، اولویت
به لحاظ استقرار بادگیر بدین ترتیب است: سمنان، گرمسار، آرادان، 

 . شهرمهدیسرخه، دامغان، شاهرود، میامی و 
 

 بحث

در استان سمنان نیز همانند سایر مناطق گرم و خشک ایران، بادگیر 
به عنوان یک عنصر اقلیمی معماری در بناها مورد استفاده بوده 

که  طورهمان. [Hekmatnia & Ansari, 2012]است 
[Mohammadi Sangli & Gharashi, 2016]  ،اشاره کردند

های تامین آسایش غیرفعال تهویه طبیعی یکی از موثرترین روش
های بزرگ و شود، زیرا قابلیت بکارگیری در ساختمانمحسوب می

ها بنا به دلیلی قابل و در تمامی اقلیم استپیچیده را نیز دارا 
در این تحقیق، تالش گردید تا از طریق سیستم استفاده است. 

گیری چندمعیاره و نیز بکارگیری سیستم اطالعات تصمیم
های بهینه به منظور جغرافیایی اقدام به شناسایی و تعیین مکان

ن در استقرار کاربری بادگیر گردد. منطقه مطالعاتی استان سمنا
منطقه گرم و خشک کشور بوده است. بدین منظور الزم بود تا ابتدا 

یابی برای بادگیر در اقلیم مورد های مکاننسبت به تدوین شاخص

های نظر اقدام گردد. با استفاده از مبانی نظری فهرست اولیه شاخص
مورد نظر تهیه گردید و از طریق مراجعه به آرای خبرگان نسبت به 

ی آنها عمل شد. بر این مبنا شش شاخص به همراه تعیین روای
حدود بهینه هر یک شناسایی و تدوین شدند. با روش مقایسه زوجی 

-دهی و رتبهها وزن)روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی(، شاخص

بندی شدند که عبارت بودند از: رطوبت نسبی، باد، درجه حرارت، 
رطوبت »اساس، شاخص ساعات آفتابی، بارندگی و ارتفاع. بر این 

واجد کمترین وزن « ارتفاع»حایز باالترین وزن و شاخص « نسبی
های یاد شده، شدند. نکته مهم آن است که در مورد تمامی شاخص

تر هر حد بهینه در نظر گرفته شده است. چرا که حد باالتر و یا پایین
های ها سبب افت کیفیت محیطی و کم شدن قابلیتیک از شاخص

بندی هر گردد. در ادامه، نقشه پهنهبرای کاربری مورد نظر میمنطقه 
های مذکور در هشت شهرستان استان سمنان تهیه و یک از شاخص

-های مکانترسیم شد. پس از آن، منطقه مطالعاتی به لحاظ شاخص

دهی قرار گرفت و در نهایت یابی بادگیر مورد مقایسه زوجی و وزن
های به دست آمده، تمامی الیه و همپوشانی گذاریروی همبا 

های بهینه برای استقرار بادگیر در استان سمنان مشخص و مکان
 شناسایی شدند. 

نتایج بیانگر آن بوده است که در مجموع، بخش غربی استان سمنان 
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های گرمسار، آرادان، سرخه و سمنان از پتانسیل شامل شهرستان
ت. این مورد با نتایج باالتری برای استقرار بادگیر برخوردار اس

همخوانی دارد؛ چرا که در آن   [Valian et al., 2020]تحقیقات
بندی و پراکنش بادگیرها در سطح تحقیق، محققان در خصوص پهنه

از بادگیرهای استان در  %80که حدود  استان سمنان، نشان دادند
در شهرستان گرمسار و مابقی در  %10شهرستان سمنان و در حدود 

های ست که بخشا اند. این در حالیها واقع شدهسایر شهرستان
از کمترین  شهرمهدیشمالی استان سمنان و به ویژه شهرستان 

امتیاز در این خصوص برخوردار است که البته دالیلی نیز برای آن 
ان به توان متصور بود. از جمله آنکه موقعیت مکانی این شهرستمی

ها ای است که در تراز ارتفاعی باالتری نسبت به سایر شهرستانگونه
-قرار داشته که منجر به کاهش میانگین درجه حرارت سالیانه می

گردد. همچنین میزان بارندگی باال نشانگر ابرناکی بیشتر و کاهش 
گردد که در نهایت پتانسیل منطقه ساعات آفتابی در این منطقه می

دهد. نتایج این بخش، تحقیقات تقرار بادگیر کاهش میرا برای اس
 & Ziari & Khodadadi, 2013; Hekmatnia] پیشین را

Ansari, 2012] .های کند. الزم به ذکر است که بخشتایید می
جنوبی استان که شامل مناطق کویری و بیابانی هستند نیز از 

ند. در این پتانسیل اندکی برای استقرار کاربری بادگیر برخوردار 
خصوص نیز دالیلی نظیر وجود پدیده گردوغبار، کاهش رطوبت 
نسبی، باال بودن بیش از حد درجه حرارت و نیز کاهش ارتفاع از 

توان به خالی از باشند. در کنار موارد باال میسطح دریا مطرح می
های وسیعی از جنوب استان نیز اشاره داشت که سکنه بودن بخش
 ,Mahdavinejad & Javanroodi]تحقیقات در عمل مطابق با 

ها غیرضروری و ناموجه احداث بادگیر را در این گونه محیط [2012
که در تحقیقات پیشین اشاره شده  طورهمانسازد. از سوی دیگر، می

های اقلیمی در پهنه استان سمنان دارای است، برخی از پدیده
توان به میخصوصیات متنوع و متغیری هستند، به طور مثال؛ 

متغیر بودن جهت وزش باد مطلوب در سطح استان سمنان اشاره 
روز و یا اختالف دمای فاحش شبانه [Valian et al., 2020] داشت

[Hekmatnia & Ansari, 2012]  که این امر لزوم طراحی و
 سازد.ای برخوردار میرا از اهمیت ویژهانتخاب نوع مناسب بادگیر 

 

 گیرینتیجه
به دالیل گوناگون حایز اهمیت یابی یک کاربری که مکان از آنجا

های نوین و استفاده از ابزار توانمند در ، بنابراین کاربرد روشاست
نماید. نظر به فقدان این زمینه کمک شایانی به محققان می
یابی بادگیر در کشور با استاندارد و یا روش ثبت شده برای مکان

ای است که در ارتباط مستقیم با اقلیم توجه به آنکه بادگیر پدیده
یابی ، در این تحقیق اقدام به ارایه الگویی برای مکاناستمنطقه 

بهینه بادگیر گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از 
گیری چندمعیاره به ویژه روش تجزیه و تحلیل های تصمیمسیستم

عات جغرافیایی و سلسله مراتبی توام با استفاده از سیستم اطال
آورد تا بتوان در ها این امکان را فراهم میالیه گذاریروی همروش 

ها را یک پهنه جغرافیایی وسیع مکان بهینه برای انواع کاربری
در تلفیق  شناسایی و تعیین نمود. مزیت استفاده از این روش،

های چندگانه با توجه به وزن و اهمیت هر یک معیارها و شاخص
است. نتایج بیانگر آن بوده است که بخش غربی استان سمنان بوده 

های گرمسار، آرادان، سرخه و سمنان از پتانسیل شامل شهرستان
باالتری برای استقرار بادگیر برخوردار است. با توجه به نتایج به دست 

سازی مصرف انرژی، آمده و با در نظر گرفتن ضرورت موضوع بهینه
و اداری با  های مسکونیطراحی ساختمان توان عنوان نمود کهمی

در نظر گرفتن معماری بومی و همساز با اقلیم و اختصاصًا کاربرد 
 پذیر و سودمند است. بادگیر، در این استان کاماًل امکان
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