
 

  

  

  

  

  بررسي بادگيرها در استان يزد

  

  مژگان جعفري منصورآبادي

  
  

 تعداد .بار براي جلوگيري از فساد آب استان اي براي هدايت جريان هوا به درون آب بادگير وسيله
آباد داراي  انبار مريم  آبمثالً. انبارها قرار گرفته از يك تا شش بادگير است بادگيرها كه روي آب

هايي كه  ترين نشانه يكي از شاخص. انبار شش بادگيري داراي شش بادگير  آبيك بادگير است و
 در اين شهر است متنوع يسازد وجود بادگيرها ة شهرها متمايز ميمنظر عمومي شهر يزد را از بقي

اي فني تهيه و طرح جامع   الزم است براي هر كدام شناسنامه است كهقدري بهو اهميت آنها 
 ،شود هاي قديمي ديده مي بيشتر بادگيرها بر روي خانه. تدارك ديده شودرمت و حفاظت ويژه م

 مسجد  اسماعيل و، مسجد مالز محراب برخي مساجد مثل مسجد ريگبر فرابادگير از طرفي 
در مسجد حاج محمد حسين . است شده ساختهحاج محمد حسين اردكاني نيز به نحو زيبايي 

هريز در م .نظير است شود كه در نوع خود بي هدايت ميدر كف مسجد يي ها جريان هوا به كانال
   .كند م بازارچه از اين بادگير تنفس مياي است و تما يك بادگير در باالي بازارچه

 خود جريان طبيعي هوا ة ساختمان ويژةهايي هستند كه با توجه به نحو  برجةمنزل  بادگيرها به  
هاي پاك محسوب  مصاديق بارز استفاده از انرژيكنند و از  ا به داخل بناهاي مختلف هدايت مير
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نشين  حياط يعني در قسمت نسر و تابستان بادگير در ضلع جنوبي ها معموالً در خانه. شوند مي
  ١.شوند ها ساخته مي خانه

آورند  وجود مي شوند و شرايطي را به و زيرزمين مربوط مي، حوضخانه  به تاالربادگيرها نوعاً  
زا، مثل حوض،  ر شود و ضمن تماس با عناصر رطوبتاخل ساختمان برقرادر دهوا تا جريان 

براي ساكنان، و كند ، كمبود رطوبت زمين را جبران ة زيرزمين، چوب و پاياب، جداردرختان
 از چهار بخش بادگير.  را فراهم آورندفرساي تابستان  زندگي در ايام گرم و طاقتمحيطي مطبوِع

  .سقف) ٤ ها، تيغه) ٣قفسه، ) ٢، )ساقه(ه بدن) ١: استعمده ساخته شده 
ة آنها اغلب به قاعد. شود يا منشور ساخته مي مكعب مستطيل صورت به  بادگير معموالًةبدن  

 ميبد  اردكان وةغالب بادگيرهاي منطق .شكل مربع، مستطيل، مسدس يا هشت وجهي است
  ٢.است طرفه ٨آباد  طرفه و بادگير باغ دولت يك
  

  تعريف بادگير

قف يا ، راهي كه براي جريان هوا در سمعناي بادخن، بادغر، باد در ديوار يا بام خانه  بهغت بادگيرل
 و نيز ارندگذ شبك كه روي سماور يا سر قليان مي فلزي مة حلقميان ديوار اطاق درست كنند،

  ٣.انه يا جايي كه محل وزش باد باشد، است خمعني به
  
  ريخ ساخت و سابقة تاريخيتا

بادگير از روزگاران دور در . گردد ة بادگير به خيلي وقت پيش برميگاه استاد پيرنيا تاريخچاز ديد
، »باتخان «،»بادهنج «،»داتغر«ي باستاني و گوناگون آن مانند ها  گرفته شده و از نامكار بهايران زمين 

  ٤.اي تازه نيست آيد كه پديده برمي» خيشخان«و » خيشود«
ن كه در حال حاضر در ميراث فرهنگي يزد هستند قدمت بادگيرها از نظر استاد معمار حس  

هاي اين  براساس گفته. استتر از امروزه بوده  هاي خيلي قديمي است كه البته ساده مربوط به زمان
توان يافت ولي تاريخ   سال مي٣٠٠ة بيش از اكنون به ندرت بادگيرهايي با سابق استاد پير، هم

  .شود  قبل از اين مربوط ميبادگير به خيلي وقتساخت 
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ي ها تقي مصطفوي با مالحظه و بررسي بادگيرهاي موجود در بناهاي دورانسيد محمد  
هاي  با دهانه مانده باقيترين بادگيرهايي كه  ترين و ابتدايي مختلف تاريخي باور داشت كه قديمي

 احداث ةلي پيشينو. برجاي مانده است) ة يازدهم هجريسد(يك جانبه حداقل از دوران صفويه 
تأليف احمد بن (كه در تاريخ جديد يزد  رسد چنان ه چند سده پيش از دوران صفويه ميبادگير ب

ان آل مظفر و ضمن شرح بناهاي شاه)  دوم قرن نهم هجريةحسين بن علي الكاتب از آثار نيم
گير آمده ، ذكر باد در يزد ساخته و پرداخته شدههاي هشتم و نهم هجري تيموريان كه در سده

  ٥.است
 متر و هشتاد ٣٣آباد يزد است كه ارتفاع آن  بلندترين و زيباترين بادگيرها، بادگير دولت  
  ٦.رسد خان زند مي ست و تاريخ بناي آن به زمان كريممتر ا سانتي
 متر ٢٠جمله بادگيري كه به ارتفاع  م وجود داشت منالبته در يزد بادگيرهاي بلند ديگري ه  

 لمان فارسي استان يزد موجود بود در يكي از منازل واقع در خيابان س١٣٣٣ا سال از سطح زمين ت
 طرفه ٤ صورت به اين بادگير .گرديد ها مي ع از رسيدن آفتاب به منزل همسايهو همين بلندي مان

آمد  دت بادي كه از بادگير به پايين مي پهن گرديده بود و ش٣×٤ساخته شده و در زير آن قالي 
 اين .اطراف بادگير را با آجرَ شَرفي مزين نموده بودند. كرد ياد بود كه قالي را جمع ميقدري ز به

ت باالرفتن از آن را نداشت سرانجام  شكاف برداشت اما هيچ معماري جرئ١٣٣٢بادگير در سال 
له فرو ريخت و همين مسئ صبح ٧، اين بادگير در ساعت  روز باران١٧ بر اثر بارش ١٣٣٣ل در سا
يگري و به ارتفاع كمتري ساخته  آن بادگير دجاي بهخرابي ساير منازل اطراف نيز گرديد كه باعث 

  ٧.شد
  
  ر تاريخي بادگير و تغييرات ساختسي

شود نبوده است و صد  صورت كه امروز تصور مي، بادگير هميشه بدين گونه كه ذكر شد همان
  .ر نتواند به رشد خود ادامه دهدگي اخير بحران در معماري سبب شده كه بادةالبته در چند ده

اند و موضوع  اي باز در باال بوده  تنها از يك سو داراي دهانهاولين بادگيرها احتماالً  
بادگير همچون يك بلكه تمام فضاي درون . آمد ب پره در ميان نميبندي داخل بادگير و ترتي تقسيم
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كردند و   بادگير احداث مي٤تا  ٢ آن  فضاي داخل آب انبار بر فرازةبراي تهوي. هواكش يكسره بود
 باز در هر ة باز و سه طرف ديگر آن بسته بود و دهانة داراي دهان،هر بادگير رو به يك جانب

وزيد   درنتيجه از هر جانبي كه باد مي. از جهت ساير بادگيرها قرار داشتبادگير رو به جهتي غير
 در قبال وزش باد به يافت و طبعاً  بنا راه مي بادگير به فضاي درونوزش و جريان باد از يك باد و

  .شد  سه بادگير به بيرون سوق داده ميداخل بنا به همان اندازه هواي داخل ساختمان از دو يا
ايي را ، استادان معمار چنين بادگيرهگرديد رتيب هواي داخل ساختمان تعويض ميبه اين ت  

يا طرفه دگيرهاي دو كه در بادشو جا يادآور مي در همين. نامند به اصطالح بده و بستان مي
دهد يعني در هر بادگير جداگانه هوا  ر دو بادگير يك طرفه را انجام مي هر بادگير كا،طرفهچهار

  ٨.گردد ة ديگر خارج ميوارد و از نيم
ي متعدد و هاي عمود هاي چارسوي هر بادگير تيغه ة بعدي چنين بود كه در دهانهمرحل  
ها سه كار انجام  استاد حسن معتقد است كه اين تيغهالبته . دادند  يكديگر ترتيب ميموازي

  :دهند مي
شود  ي با كم كردن سطح ورودي حاصل متنظيم فشار. گردد ميسبب مكش هوا و تنظيم فشار  -١

  .گرددتا هوا به پايين كشيده 
  زيبايي -٢
ة ها نبود دهان به اين معنا كه اگر تيغههاي زير سقف بادگير و اجراي آسان؛  امكان زدن قوس -٣

 كه البته نمود ح باز براي ورود باد را مسدود ميشد كه سط بايست با يك قوس بسته مي بادگير مي
ها سطح  دند كه با تكامل تكنيك ساخت تيغهش يتر به همين شيوه ساخته م بادگيرهاي قديمي
  ٩.دان اند و اجرا را نيز ساده كرده بادگيرها را افزوده

هر بادگير در هر  دوم را كه ة، بادگيرهاي مرحل بعد از احداث بادگيرهاي يك طرفهكمي  
ي يشاه قاجار بادگيرها  ة فتحعلي پس از دور.توان مالحظه كرد اي بوده است مي سمت داراي دهانه

 ،هايي چند تقسيم شده و تركيبي تزئيني و قابل توجه داشت ة پره به وسيلهاآنطرف زيبا كه هر 
  ١٠.معمول گرديد
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اي دانست و آن  اي يا دو اشكوبه كامل بادگيرها را بايد بادگير دو مرتبه تةآخرين مرحل  
 معمولي در هر چهار سمت هاي ها و پره  يك بادگير بزرگ با دهانه و تيغهگونه است كه بدين

 به ارتفاع  مستقلصورت  را جدا از هر چهار سمت بهكردند و قسمت وسط آن احداث مي
 در حقيقت بادگير باريكي از وسط بادگير بزرگ به جانب آسمان به ارتفاع .بردند بيشتري باال مي

 به فرضكه اگر  طوري افراشتند به هاي بادگير برمي افزون از ساير قسمتيكي دو متر يا بيشتر 
و آمد  نميريخت آسيبي به بادگير بزرگ چهار پهلوي آن وارد  هاي بادگير مركزي فرو مي تيغه

كرد  به بادگير مركزي ارتباط پيدا نميديد  اي مي كه هر بخش بادگير بزرگ لطمه همچنين چنان
ة نام خان اي به در ابرقو بر فراز صفه تاالرخانهترين چنين بادگيرهايي ترين و زيبا يكي از مشخص
  ١١.شود آقازاده ديده مي

  
  انواع بادگير

  .يزديو ني  كرما،بادگير اردكاني: بادگير بر سه نوع است
هاي بادگير رو به  شود و به سمت چشمه ة اردكان ديده ميكه بيشتر در منطق :بادگير اردكاني  

بناي اين نوع بادگير  .رق و جنوب منفذ و محل نفوذ نداردباد اصفهان است و از سمت غرب به ش
ين لحاظ باشد به هم تر مي  باصرفهنسبت به ساير بادگيرها تا حدي ساده و از لحاظ اقتصادي

  . براي هر اتاقي يك بادگير بسازندممكن است كه
اين . پايين اختصاص داردهاي افراد متوسط و   ساده و محقر است و به خانه:بادگير كرماني  

ير به اين نوع بادگ. باشد ة آن خشت و گل ميتواند بسازد و مصالح عمد نوع بادگير را هر بنايي مي
باشد به  تر مي  نسبت به بادگيرهاي اردكاني دقيقاين بادگير .گويند چون دوطرفه است دوقلو مي

. گردد ة طرف ديگر مي سريع هواي گرم و آلودة فشار باد به يك طرف موجب تخلياين دليل كه
كنند تا از يك سمت آن  صورت بادگير كرماني درست مي ا به بادگير بيشتر آب انبارها رضمناً

  .رف ديگرش هواي گرم به بيرون برودهواي خوش و مطبوع به آب برسد و از ط
 چهارطرفه ساخته  اين نوع بادگير از ساير انواع بادگيرها بزرگتر است و معموالً:بادگير يزدي  

. گويند خاطر در بعضي جاها به بادگير يزدي، بادگير چهارطرفه يا چهارسو ميشود و به همين  مي
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باشد به اين لحاظ  تر مي تر و پيچيده مشكلة بادگيرها البته ساختمان آن از نظر معماري از بقي
  ١٢.هاي هنر معماري به حساب آورد اي از پديده توان آن را نوع برجسته مي
  

  مصالح ساختماني

باشد و بزرگي و كوچكي  ت و وضعيت اقتصادي آن خانواده ميبادگير در هر خانه بيانگر موقعي
  ١٣.ت اقتصادي صاحب خانه ارتباط داردبادگير با موقعي

نوعي چوب (، گچ و چوب شورونه شامل خشت خام، آجر، گلمصالح ساختماني بادگير   
  ١٤.است) كه داراي استحكام عالي بوده و در برابر موريانه مقاومت دارد

يك كار رفته در بادگير شامل خشت و گل بوده و بادگيرهاي  ة بهكه مصالح عمد در صورتي  
 شترنشين است اما بيهاي فقير باشد مربوط به خانههاي بسيار كم  طرفه و داراي تعداد چشمه

خشت و آجر بوده و بادگير چند طرفه و با تزئيناتي همراه مصالح بادگير مالكان و ثروتمندان 
  ١٥.است
يگ شفته نيز ام كه در گذشته از آهك و ر  شنيده١٦ از زبان يكي از معماران قديمينگارنده  

  .نمودند اده ميبراي محكم نمودن زيربناي بادگير استف
  
  ها نوشت پي

   .۱۳۱، ص ۱۳۷۵، ارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميانتشيزد، ، نگين كوير، گروه نويسندگان. ۱
  .۱۳۲همان، ص . ۲
 .۱۶۶، ص ۱۳۵۰تهران، انتشارات جاويدان، چاپ پنجم،  ،۱ لدج ،فرهنگ عميد، عميد، حسن. ۳
 .۲۳، ص تا بينا،  بي، ۲گيرها در يزد آشنايي با معماري اسالمي، باد ،معماري اسالمي. ۴
  .۲۵همان، ص . ۵
  .۳۵۲، ص ۱۳۷۱، تهران، انتشارات فرهنگ ايران زمين، يزدنامهافشار، ايرج، . ۶
  .۱۳۷۸، فروردين  وزيري استان يزدة مسئول كتابخان،مصاحبه با آقاي انتظاري. ۷
 .۲۸، ص يزدنامهافشار، . ۸
  .۱۳۷۸معماران قديمي استان يزد، فروردين ز مصاحبه با آقاي عبدالحسين فتاحي ا. ۹

  .۳۰، ص معماري اسالمي. ۱۰
  .۳۴۰، ص يزدنامهافشار، . ۱۱
  .۳۵۶همان، ص . ۱۲
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  .۳۵۰همان، ص . ۱۳
  .۳۱، ص نگين كويرگروه نويسندگان، . ۱۴
  .۳۵۰، ص يزدنامهافشار، . ۱۵
 .مصاحبه با آقاي عبدالحسين فتاحي. ۱۶
  

 


