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 مقدمه

گویه که از یام آ  پیداست جزی  از کالبد ساخامایهای مناطق گرم و خشک و یا  بادگیر هما     

گرم و مرطو  ایرا  به شمار م  رود که با هدایت جریا  باد و بهره گیری از ایرژی پاك طبیعت 

 چکیده
بادگیرها از عناصر تاریخ  معماری ایرا  هساند که ابداع  مهم در معماری بوم      

با کمک به عنوا  یک سیسام سرمایش شناخاه م  شوید و تهویه مطبوع را  شدهتلق  

. این تحقیق با هدف گویه شناس  بادگیرهای سنا  در معماری ایرژی باد فراهم م  آورید

بادگیرهای هرمزگا  به لحاظ تنوع معماری  .گرفاه است  اساا  هرمزگا  ایجام مسالوی

. بادگیرهای و بسیار ساده و یک فرم م  باشند با بادگیرهای یزد قابل مقایسه ییساند

به یالدیگر م  توا  به لحاظ چگویگ  اساقرار   اهری آیهاشباهت برختف هرمزگا  را 

مایده  سا یحوة که گویههما   .همچنین پت  و یما دساه بندی کرددر پت  خایه و 

قرارگیری بادگیرها در منازل  ة  یحوهای هرمزگا  به یک شالل یم  باشد فضاها در خایه

. ماغیر است آ  مسالوی  ییز یالسا  ییست و بساه به یوع سامایده  کل خایه و زیر بنای

 .خط آسما  هر خایه ییز مافاو  استاوج  ةثیر گذاری بادگیر به عنوا  یقطأدر یایجه ت

گ  طراح  پت  ییز به چگوی   اساقرار بادگیرها در پت  ةم  توا  گفت یحو به طورکل 

ای کوچالار یک در خایه های بزرگ دو بادگیر یا بیشار و در خایه ه .مربوط م  باشد

. این تحقیق با بررس  های میدای  و مطالعا  کاابخایه ای ایجام بادگیر دیده م  شود

 توصیف  اساوار است . بر بررس  رفاه و محور اصل  پژوهشگ

 گویه شناس    بادگیرهای سنا    معماری مسالوی    هرمزگا   :  کلید واژه ها

دانشجوی کارشناسي ارشد معماری دانشگاه آزاد واحد بین الملؤ قشم  *

sedighehshahbazi@yahoo.com                                                                                                  

 12/2/29تاریخ دریافت:

 92/2/29تاریخ پذیرش:

  یمعمار در یسنت یرهايبادگ یشناس گونه

 هرمزگان استان یمسکون

*صدیقه شهبازی احمدی  
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ثری داشاه به دمای در حد آسایش ایسا  یقش مؤدر تعدیل دما و رسایید  دمای فضای سالویا  

 ( 63: 3830یدی   )محمودی و مف .است

  یقش بس ارزیده در چگویگ  بای  و زینت بخشید  به ساخامایهادر حقیقت بادگیرها در عین زی

خود  ةساخاما  ویژ ة. آیها برجهای  هساند که با توجه به یحوفضای دروی  ساخامایها دارید ةتهوی

جریا  طبیع  هوا را به داخل بناهای مخالف هدایت م  کنند و از مصادیق بارز اسافاده های از 

 ( 27: 3830)مزیدی و مزیدی    .های پاك محسو  م  شوید ایرژی

کید دارد و گویه شناس  بادگیرهای سنا  در معماری ین تحقیق بر اقلیم گرم و مرطو  تأا    

. بادگیرهای اساا  هرمزگا  بر ختف د بررس  قرار گرفاه استمزگا  مورمسالوی  اساا  هر

 به طور دقیق مایند هم طراح  م  شوید بادگیرهای یزد کامتً شبیه هم هساند و

 

 روش تحقیق 

نابع مالاو  مربوط به روش کار در این تحقیق توصیف  م  باشد و همچنین اطتعا  پایه از م    

از مشاهدا  عین  در اطتعا  تجرب  در کنار این امر کس   است . شدهاساخراج   موضوع مقاله

 برخ  از بادگیرهای موجود اساا  هرمزگا  از جمله منابع دیگر اطتعات  بوده است .

 

 های تحقیق  السؤ

 اساقرار بادگیرهای سنا  هرمزگا  در پت  به چه عامل  بساگ  دارد ؟  ةیحو – 3

 قرارگیری بادگیرها در منازل مسالوی  هرمزگا  به چه عوامل  بساگ  دارد ؟  ةیحو – 6

 آ  به چند دساه تقسیم م  شوید ؟  یخایه های مسالوی  هرمزگا  با توجه به بادگیرها  – 8

 طراح  بادگیرهای منازل مسالوی  هرمزگا  چگویه است ؟ – 2

 ه است ؟ فرم قفسه بادگیرهای کوتاه و بلند در هرمزگا  چگوی – 5

 

 فَضیه 

 یحوة اساقرار بادگیرهای سنا   هرمزگا  در پت  به چگویگ  طراح  پت  مربوط م  باشد .  – 3

بساه به یوع سامایده  کل خایه و زیر  هرمزگا   مسالوی درمنازل رهایبادگ یریقرارگة یحو – 6

 بنای خایه ماغیر است .

 ی آ  به پنج دساه تقسیم م  شوید .رهایبادگ به باتوجه هرمزگا   مسالوی یها خایه –8
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 بسیار ساده و یک فرم م  باشند . هرمزگا   مسالوی منازل یرهایبادگ  طراح – 2

     مساطیل عمودی  بلندبادگیرهای ومساطیل افق   کوتاه یرهایبادگ قفسه فرمدر هرمزگا   – 5

 م  باشد .

 

 معماری بادگیَ  ةپیشین

درمعماری اصیل ایرا  هساند که با عملالردی یالسا    ساخاارهای  سنا  های بادگیرهاسازه    

گویاگوی  دارید . بررس  بادگیرهای موجود در یقاط مخالف ایرا  یشا  م  دهد که تفاو  های 

( 25-53: 3803)مزیدی و دهقای     ساخااری آیها از ییاز اقلیم  و تالامل معماری سرچشمه گرفاه است

د که عبارتند از بادگیر کربادگیرها م  توا  بادگیرها را به سه دساه تقسیم با مطالعه در ساخاما  . 

 ( 2-5: 3835)دهقای     .اردکای    بادگیر کرمای  و بادگیر یزدی

اردکا  دیده م  شود که جهت چشمه های بادگیر رو به باد  ةبادگیر اردکای  بیشار در منطق    

شرق و جنو  منفذی یدارد . ساخاار این بادگیرها و از سمت غر     است مطبوع اصفهای  بوده

. در بعض  از شهرهای جنوب  م  باشداز لحاظ معماری ساده و از لحاظ اقاصادی مقرو  به صرفه 

       بادگیرهای یک غیره که در مجاور  دریا م  باشندایرا  مایند بندرعباس   بندر بوشهر و 

بادهای  را که از روی آ  گذشاه و به صور  یسیم خنال  طرفه ای رو به دریا ساخاه شده اید تا 

 ( 27: 3830)مزیدی و مزیدی    .در م  آیند به فضای داخل  ساخاما  ایاقال دهند

بادگیر کرمای  از یظر معماری ساده و تقریباً کوچک هساند و چو  دو طرفه م  باشند به آیها     

یرها یسبت به بادگیرهای اردکای  دقیق تر است زیرا بادگیر دوقلو ییز م  گویند . کارکرد این بادگ

)پیرییا    .دشوفشار باد از یک طرف   موج  تخلیه سریع هوای گرم و آلوده از طرف دیگر م  

3823 :28-53)  
     معموالً به صور  چهارطرفه ساخاه   بادگیر یزدی که از سایر ایواع بادگیرها بزرگار است    

یاد م  باشد . این یوع بادگیر از یظر معماری از سایر ایواع بادگیرها پیچیده م  شود و ارتفاع آ  ز

)مزیدی و  .تر و زیباتر بوده که زیباترین و بلندترین از این یوع   بادگیر باغ دولت آباد یزد است

  (27: 3830مزیدی   
اسایه دارد و برخ  که برخ  از آیها جنبه زیبای  شن م  شویدبادگیرها از اجزا مخالف  تشالیل     

به شد  در عملالرد بادگیر یقش دارید . شناخت این اجزا به فهم بهار ساخاار بادگیرها کمک 

 :  اجزای بادگیر عبارتنداز (63: 3830)محمودی و مفیدی    کرد.شایای  خواهند 
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)محمودی و  .جریا  هوا م  باشد ةس بادگیر است که شامل مجاری عبور دهندأقسمت ر : قفسه

  (63: 3830فیدی   م

: 3830محمودی و مفیدی   ).آ  بخش از بدیه بادگیر که حد فاصل قفسه و بام قرار گرفاه است :ساقه 

63) 

    تیغه ها عناصری ماشالل از خشت و آجر م  باشند که کایال بادگیر را به چند کایال : تیغه

.تیغه ها به دو یوع تیغه های اصل  و فرع   (63: 3830محمودی و مفیدی   )  کنند کوچک تر تقسیم م

اصل  به دیواره های  ةتقسیم م  شوید . در بادگیرهای هرمزگا  هر دو یوع وجود دارد .تیغ

عمودی گفاه م  شود که درو  مجرای بادگیر ساخاه م  شوید و از سقف بادگیر تا ارتفاع  که 

ایایمار ضخامت س 65تا  33تیغه ها بین  پایین آورده م  شوید . این؛  زیر بادگیر سرگیر یباشد

. تیغه های اصل  تا مرکز برج ادامه پیدا م  کنند و بر ختف تیغه های بادگیر یزد که به فرم دارید

شالل دیده م  شوید . ارتفاع تیغه های   xهای مانوع  دیده م  شوید در هرمزگا  تیغه ها با فرم 

 337تا 337اگو  تقریباً به یک ایدازه است و بین اصل  از کف اتاق بادگیر در بادگیرهای گوی

 ( 626-683: 3836)محمودی و مفیدی    .سایایمار از کف فاصله دارید

سایایمار دیده م  شود که  3-36ورودی باد در بادگیر )قفسه( گاه  تیغه های  با عرض  ةدر دهای

  گفاه م  شود . در هرمزگا  از عرض دیوار بیروی  بادگیر پیش تر یم  روید و به آیها تیغه فرع

فرع  مشاهده کرد . در بادگیرهای یزد به خاطر فرم مساطیل بسیاری از  ةبه یدر  م  توا  تیغ

تر به کمک تیغه های اصل  و به دلیل ایناله  های کوچک ها و تفالیک پت  بادگیر به کایال پت 

ابراین برخ  از منافذ در برخ  از هر کایال باید تنها از یک سمت منفذ ورود باد داشاه باشد   بن

د تا عبور جریا  باد برای هر کایال تنها از وجبهه ها بویژه جبهه طول  بادگیر با خشت بساه م  ش

یک سمت مهیا شود . در هرمزگا  از آیجا که فرم پت  مربع و یا تناسبات  یزدیک مربع دارد و فرم 

وجود آمده با ه های فرع  ب د م  آورید که کایالوجوه شالل است   این امالا  را ب  xتیغه ها ییز 

تیغه ها تنها از یک سمت باد را دریافت کنند و لزوم  به بسان بخش  از دهایه ورودی باد وجود 

  (63: 3830) محمودی و مفیدی    .منفذ بساه در بادگیرهای هرمزگا  وجود یدارد   یدارد . در یایجه

رها به هر فضای  که مابین دو تیغه )چه تیغه اصل  باشد و چه منافذ باز و بساه : در یمای بادگی

فرع (قرارگیرد منفذ گفاه م  شود و چنایچه باز باشد و هوا باواید از میا  آ  عبور کند منفذ باز و 

 ( 626-683: 3836)محمودی و مفیدی    .در غیر این صور  منفذ بساه یامیده م  شود
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 عملکَد بادگیَ  ةبَرسي نحو

که سرعت باد صفر است : در ش  به علت پایین  بادگیر در زمای  ةعملالرد شبایه و روزای –الف 

بود  دمای محیط و تشعشع حرارت  از سطح دیوارهای خارج  بادگیر به آسما    مقداری ایرژی 

در اثر ییروی شناوری    صبح ةدر ساعا  اولی .د شوسرمای  در جرم ساخاما  بادگیر ذخیره م  

در اوایل ش  به علت گرم بود  دیوارهای بادگیر  چگال     هوا وارد ساخاما  م  شودمقداری 

هوای داخل ساو  بادگیر یسبت به چگال  هوای محیط کم م  شود   در اثر این اخاتف چگال    

هوا از داخل بادگیر به محیط هدایت م  شود . در اثر تشعشع خورشید در ط  روز   دمای 

. م  شودباال م  رود و هوای داخل ساو  بادگیر یسبت به هوای محیط سبک تر دیوارهای بادگیر 

بنابراین هوای داخل ساخاما  از طریق بادگیر به محیط هدایت م  شود . در واقع در این حالت 

 بادگیر مایند یک دودکش عمل م  کند . 

اد   هوای خنک در در هنگام وزش ب ؛عملالرد بادگیر زمای  که باد با سرعت مناسب  بوزد –  

ش  از طریق خود بادگیر وارد ساخاما  م  شود و در اوایل صبح ییز هوا با عبور از ساو  بادگیر 

د . در روز ییز هوا با شوکه در ش  قبل مقداری ایرژی سرمای  در خود ذخیره کرده   خنک م  

 ( 27: 3830)مزیدی و مزیدی   . کم  تغییرا  درجه حرار  وارد ساخاما  م  شود

 

 ای سازه اییژگیهو

 ستون بادگیَ

شود. هر چه آ  بخش از بادگیر که حد فاصل دهایه و بام قرار دارد  ساو  بادگیر یامیده م     

بادگیر بلندتر باشد ساو  آ  ییز بلندتر خواهد بود. ساو  بادگیرهای هرمزگا  یالپارچه و فاقد 

های مدور های عمودی با قوسکرد  افق  است و اما بخش بخش هایهرگویه بخش بخش کرد 

: 3836)محمودی و مفیدی   .تزیین  دارید و فاقد هرگویه عملالردی هساند ةییز دیده شده است که جنب

683-626 ) 

 

 کانال بادگیَ

آید و در یایجه به لحاظ فرم و وجود م ه تیغه های داخل  بادگیرب وجود ةواسطه که ب استمجرای    کایال بادگیر    

های اصل  و چگویگ  تقسیم بندی کایال اصل  بادگیر م  باشند. تفالیک بادگیرهای هرمزگا  با ماأثر از فرم تیغه شالل

شود تا چهار کایال منشوری شالل با قاعده مثلث ماساوی الساقین و یا ماساوی تیغه های ضربدری شالل باعث م 
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. تواید باد را دریافت کندثلث در قسمت قفسه بادگیر م م ةاالضتع در هر بادگیر ایجاد شود. هر کایال از وجه قاعد
 ( 32-35 ص3837)محمودی و مفیدی   

 

 

 

 

 

 

 
 

 هامصالح، بافت و رنگ بادگیَ

باشد. کالبد بادگیر به عنوا  عنصری با کارکرد اقلیم  واضح م  ةاهمیت مواد تشالیل دهند    

عدم ییاز به ذخیره گرمای  اسافاده از مصالح خشت و آجر در مناطق گرم و مرطو    برختف

آورد بوده است. دلیل اسافاده از مصالح بوم به به طور احامالشود  که هرمزگا  به وضوح دیده م 

باشد که مایع یفوذ رطوبت به داخل ر گرفاه شده  گچ و ساروج م کاه که مت  بدر ضمن این

شود. چرا که بخار آ  موجود در هوا در این اقلیم به صور  قطرا  شبنم بر های بادگیر م جداره

یشیند و اگر یفوذپذیری شبنم هوای محیط زیست است  م  ةروی سطح  که دمای آ  کمار از یقط

در    فشار اسمزی یا مالش مصالح ةواسطاین قطرا  به   یاد باشدرطوبا  دیوارها و سطح بنا ز

کار برده ه ب   دیوار یفوذ کرده و هم باعث تخری  سطوح بنا شده و هم امتح موجود در مصالح

کند. در ضمن ریگ رویه خارج  بادگیر شده در دیوارها را با خود به سطح خارج  هدایت م 

باشد که خود مایع جذ  اشعه خورشید و ساروج  سفید ریگ م دلیل اسافاده از مت  گچ و به

د و سطح صیقل  آ  ییز در بازتا  بیشار پرتوها کمک شایا  توجه  شوبازتا  بیشار آ  م 

باشد خواهد کرد. لذا یوع اسافاده از مصالح برای ساخت بادگیر خود گویای تطبیق آ  با اقلیم م 

: 3836)محمودی و مفیدی    .آورداش فراهم م ی کارکرد اقلیم وری بیشار آ  را در راسااکه بهره

683-626 ) 

 

 

 

 

کانالهاي فرعي بادگيرهاي استان هرمزگاننمونه برش هاي افقي  -1-صويرت  
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 تزیینات

شوید و علت آ  را شاید باوا  توایای  اقاصادی تزیینا  بادگیرها به یدر  درهرمزگا  دیده م     

بادگیرهای ست. تنها در مواردی خاص از جمله یپایین مردم اساا  و ساخان بنا با حداقل هزینه دا

ینا  را مشاهده کرد و مهمارین دلیل آ  این بوده که یهرمزگای  م  توا  این تز ا جراخایه های ت

هرمزگای  از طریق دریا تبادال  تجاری با هندی ها داشاند اید و با کشا  به کشور هند   ارجات

مبادال  فرهنگ   ثیرات  در حوزهأقطع ت به طور و رفت سفر م  کردید این مبادال  تجاری و آمد

قابل مشاهده ثیر معماری هند در بادگیرهای هرمزگا  دو سرزمین بدیبال داشاه است . تأ ییز میا 

بام ساخامایهای هندی به کار رفاه است   این کنگره ها در  ةازجمله کنگره های  که در لب است  

قسماهای باالی  بادگیرهای هرمزگا  ییز به چشم م  خورد که آیها گاه  حا  با چو  و یا ورق 

 آلومنیوم  ساخاه م  شدید و بر فراز بام بادگیر با میخ یص  م  شدید .

 

 فَم بام بادگیَ

ح دارید . پوشش سقف از تیر چوب    حصیر خرما و بادگیرهای هرمزگا  همگ  سقف مسط    

شایا  ذکر است که به منظور ایجاد عیق حرارت  و رطوبا  در سقف بنا   سطح  .کاه گل است 

کاه گل پوشایده م  شود تا قشرهای  ةورقه های چوب  با یک الیه خاك رس مرطو  و دو الی

 (233: 3837ش  ومفیدی   ) خدا بخ .وجود آیده یک دست و همگن  بر روی چوبها ب

 

 رو بام بادگیَ  آب

ساخاما    تعبیه  ةآ  بارا  روی سقف بادگیر همچو  دیگر قسماهای پوشید ةبه منظور تخلی    

رو گاه  به صور  شالاف  یمایا  از باال تا پایین یمای    الزام  است . این آ آرو در  آ 

روی بام با یک سوراخ در سقف و یک شیار عمودی  ساخاما  ادامه م  یابد . در بعض  موارد آ 

مین شده است . در برخ  یمویه های دیگر ییز به جای یال  از تیرهای چهارگایه بادگیر تأدر اماداد 

این شیار آ  را با لوله های پ  وی س  به پایین مناقل م  کنند در مواردی ییز تنها به ایجاد چند 

)کار  .سطح یمای بادگیر رها م  کنند   اکافا شده است سوراخ در سقف بادگیر که آ  را روی

 ( 333: 3837گروه  از دایشجویا  معماری دایشالده هنرهای زیبا دایشگاه تهرا   
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 ارتفاع بادگیَها

بادگیرهای هرمزگا  همچو  بادگیرهای سایر مناطق گرم و مرطو  ایرا  در مقایسه با بادگیرهای اقلیم گرم و     

باشند. بادگیرهای هرمزگا   برختف بادگیرهای یزد در سیمای شهری با ارتفاع های ماافاو  وتاه م خشک ایرا   ک

گفت اکار بادگیرهای شهر هم ارتفاع هساند و یا ایناله حداقل  م  توا  به طور تقریب   بلاله ؛کنندخودیمای  یم 

 اخاتف ارتفاع کم  با یالدیگر دارید. 

سقف آ  از کف زمین. چرا که  ةباشد یه فاصلطول کایال بادگیر م گفاه شد مربوط به کنو  در مورد ارتفاع آیچه تا    

 ةهای دو طبقه دیده شده است که بادگیر بر فراز طبقه دوم ساخاه شده است و تنها به اتاق پذیرای  تابساایدر ماورد خایه

ادگیری در سیمای شهر و محله بدلیل قرار گرفان بر باالی کند. در یایجه  ممالن است بدوم سرویس ده  م  ةطبق

 دهند. گاه به طبقه اول سرویس یم  این بادگیرهای طبقه دوم ییز هیچ.  سقف طبقه دوم بلندتر به یظر آید

باد در این اقلیم باشد. یسیم دریا و خشال  به  ةخصوصیا  ویژ  کاهش ارتفاع بادگیرهای هرمزگا   شاید دلیل    

بور از دریا و رطوبت باالی این مناطق سنگین م  باشند و برختف بادهای کویری که خشالند و در ارتفاعا  جهت ع

باالتر شرایط مطلو  تری دارید  بادهای این شهر در ارتفاع پایین تر مطلو  ترید. یسیم دریا و خشال  که در صبح و 

     در ارتفاع کم  از سطح دریا و خشال     شود عصر با تفاو  تغییر دمای سطح آ  و خاك مجاور دریا ایجاد م

مار ماعلق به بادگیرهای  است که  3مار بوده است و ارتفاع باالی  3تا 05/6م  وزد و به همین دلیل ارتفاع بادگیرها بین 

 (63: 3830)محمودی و مفیدی   .بر فراز خایه دو طبقه قرار دارید

 

 فضاهای سَویس دهنده

   های هرمزگا  با توجه به کارکرد سرمایش  آ   برای فضاهای یشیمن در تابساا  مورد اسافاده قرار بادگیر در خایه    

های کوچک یک بادگیر تعبیه م  شود. اتاق م  گیرد. در هر خایه به طور معمول دو بادگیر وجود دارد و برای خایه

بادگیرهای هرمزگا  است و  ةضای سرویس دهندبادگیر که به تعداد بادگیرهای هر خایه در آ  وجود دارد  تنها ف

مطلو  ترین فضای موجود خایه در طول روز است و از آ  برای اساراحت یا جمع شد  اعضای خایواده و گاه 

اره ها از اتاق های  یقاش  از وصرف غذا اسافاده م  شود و به شالل های مخالف  توسط زیرایداز   کفپوش 

                                                              اول دریظر گرفاه م  شود. ةهمالف و یا در طبق ةا در طبقاتاق یاین .  دیگرمامایز است

ها اکثراً یک طبقه اید و به دلیل باال بود  سطح آ  زیرزمین   خایه ها برختف خایه های یزد زیرزمین یدارید و خایه 

وجود دارد. اتاق  ییز یک اتاق بادگیر در طبقه دوم ییز دو طبقه دیده شده که در خایه های دو طبقه خایةدر مواردی 

     مار بیش از آ  دریظر گرفااه 5/7بادگیر اتاق  مساطیل شالل است که عرض آ  هم عرض بادگیر بوده ویا کمار از 

)محمودی و مفیدی   .برابر آ  ماغیر است 8تا  برابر طول بادگیر 5/3م  شده است. طول اتاق بادگیر در ریج میا  

3830 :63) 
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 ی اتاق بادگَیبازشوها

      به ؛ م  کنند آسا  بازشوهای اتاق بادگیر به گویه ای تعبیه شده اید که برقراری جریا  هوا و کارکرد بادگیر را     

یوار مناه  الیه گویه ای که امالا  ورود و خروج هوا عتوه بر در   توسط روز  های روی در   پنجره ها و روز  های 

 (3837:333کار گروه  از دایشجویا  معماری دایشالده هنرهای زیبا دایشگاه تهرا   ) مین م   شودباالی دیوارها تأ

 

 بادگیَهاسازه 

گیرد ر برای دریافت باد تا ارتفاع  بیش از ارتفاع خود ساخاما  اوج م از آیجا که کالبد بادگی    

دهد  لذا اهمیت عناصر های مالنده باد ییز مقاومت آ  را در برابر ییروهای جایب  کاهش م و دهایه

 یماید. پایدار یگهداریده آ  در مقابل ییروها واضح م 

خورد که جنس چو  به کار گرفاه چشم م های چوب  به در بادگیرهای هرمزگا  ییز کتف    

معروف بوده که از  3یام چندلشده در مقابل رطوبت  پوسیدگ  و موریایه مقاوم است. این چو  به

اسافاده شده  6یام مربعهای چهار تراش بههای بعد از چو شده است و در دورههندوساا  تهیه م 

است. لذا در مورد سازه تفاو  چندای  میا  بادگیرهای مناطق گرم و خشک و کویری مایند یزد و 

های کار گرفاه شده درهرمزگا  با توجه به ویژگ ه شود و تنها جنس چو  بهرمزگا  دیده یم 

 ( 626-683: 3836)محمودی و مفیدی   .اقلیم  منطقه ایاخا  گردیده است

 

 خت بادگیَها در هَمزگانسا ةنحو

مار م  گیرید و بدیه و تیغه های آ  را با سنگ های برش خورده  8×8پت  بادگیرها را حدود     

سایایمار با مت  گچ و خاك م  سازید . در هر مار ارتفاع یک جفت  67و صاف محل  در ابعاد 

های چوب  و شباله حصیر چو  چندل به شالل ضربدر قرار م  دهند . برای پوشش یهای  از تیر

)مایند سقف معمول ( یا بلوك های خشا  اسافاده م  کنند . ییروی وز  بادگیر از طریق چهار 

یقطه به دیوار تقویت شده زیرین مناقل م  شود . تیرهای داخل تیغه ها یقش مهم  در اساهتك 

در صورت  که در  ماقاطع ةی داخل بدیه دارید . دو تیغ ةییروهای کشش  و خمش  ایجاد شوید

کار گروه  از دایشجویا  معماری  ) .محل راس ها به هم ماصل باشند از صل  ترین سازه هاست

 (3837:333دایشالده هنرهای زیبا دایشگاه تهرا   
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بادگیرهای هرمزگا  به لحاظ تنوع معماری با بادگیرهای یزد قابل مقایسه ییساند و بسیار ساده و 

شباهت فرم  شا  به یالدیگر م  توا  به لحاظ چگویگ  اساقرار در  برختفیک فرم م  باشند و 

 پت  خایه و همچنین یما دساه بندی کرد .

قرارگیری بادگیرها در  ةهرمزگا  به یک شالل یم  باشد. یحو سامایده  فضاها در خایه های ةهما  طوری که یحو

و زیربنای خایه ماغیر است  در یایجه تأثیرگذاری بادگیر به منازل ییز یالسا  ییست و بساه به یوع سامایده  کل خایه 

اساقرار بادگیرها  ةعنوا  یقطه اوج خط آسما  هر خایه ییز مافاو  است.پس به طور کل  م  توا  گفت تفاو  یحو

و در  راح  پت  مربوط م  باشد . در بیشار خایه های بزرگ در هرمزگا  دو بادگیر و یا بیشارطدر پت  به چگویگ  

خایه های کوچالار یک بادگیر دیده م  شود .خایه های هرمزگا  با توجه به تعداد بادگیرهای آیها به پنج دساه تقسیم 

 م  شوید . که عبارتند از :

َه -3 در  بنابراین به یسبت کوچک م  باشند. ؛ مار مربع دارید 877: این خایه ها زیربنای ماوسط خانه های تک بادگی

       و در ضلع چهارم فضاهای خدمات  در یظر گرفاه اید . فضاهای اصل  در سه طرف خایه قرار گرفاهاین خایه ها 

را  آ  ةها ییز با توجه به وسعت کم خایه  یک اتاق تابساای  وجود دارد که یک بادگیر ییز تهویدر این خایهم  شود . 

 سازد.میسر م 

 
 

1831ماخذ: کتاب معماري بندر الفت ,    
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َه - 6 مقابل هم  ةدو اتاق بادگیر در دو جبه .بندرلنگه رایج است ةاین گویه  خایه ها بیشار در منطق :خانه های دو بادگی

بادگیر و اتاق شود. با توجه به موقعیت قرارگیری و دو بادگیر بر فراز هرکدام از اتاقها دیده م  قرارم  گیرددر حیاط 

 توا  این گروه را به سه دساه تقسیم بندی کردکه عبارتند از :بادگیر یسبت به محور تقار  حیاط ییز م 

 هساند .حیاط قرینه  مرکزدر این گویه بادگیرها و اتاق بادگیرها یسبت به   -الف 

قرینه ییساند اما در وجوه مقابل هم در خایه های  که در آیها دو بادگیر و اتاق مجاورشا  یسبت به آکس حیاط   -   

 حیاط قرار گرفاه اید.

خایه های  که دو بادگیر هر کدام در اضتع عمود بر هم حیاط در یظر گرفاه شده اید و یال  از آیها در مجاور    -پ 

 ورودی است و مؤکد ورودی ییز م  باشد

 
 

1831ماخذ: کتاب معماري بندر الفت ,   

 

 

 1380ماخذ: کتاب معماري بندر الفت ,  
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. 

 

َه:-8 این خایه ها دو طبقه م  باشند و به طور معمول دو بادگیر در دو طرف حیاط وجود دارد و  خانه های سه بادگی

بادگیر سوم برای سرویس ده  به طبقه دوم تعبیه شده است. بادگیر سوم کنار ورودی خایه قرار دارد و تأکیدی بر 

ساای  در طبقه دوم سرویس ده  ورودی خایه ییز محسو  م  شود . در ضمن بادگیر سوم تنها به اتاق پذیرای  تاب

 وجود یدارد.   کند و درهرمزگا  بادگیری که باواید به دو فضا در دو طبقه مخالف سرویس ده  کند م 

َه:-2 ثروتمند  اجرا  وسعت ابعاد خایه و گساردگ  فضاها در برخ  خایه های ماعلق به ت خانه های چهار بادگی

بیشاری در یظر گرفاه شود. یعن  چهار اتاق یشیمن و پذیرای  در چهار  موج  شده است تا در طراح  پت  فضاهای

 طرف حیاط طراح  شده است که چهار بادگیر در چهارگوشه آ  برای تهویه آیها دریظر گرفاه شده است .

َهخانه  -5 یافت . مایند خایه یمویة آ  را  در بندر لنگه م  توا  تنها  : این یمویه بسیار یادر است و های پنج بادگی

این خایه ماعلق به آقای فالری تاجر سرشناس مروارید بوده  . میراث فرهنگ  بندرلنگه استزیر یظر فالری که اکنو  

است که در دورا  قاجاریه ساخاه شده است. در این خایه تاالرهای بزرگ و اتاقهای  برای کارهای تجاری و پذیرای  

باشند  . الزم به ذکر است که بادگیرهای این خایه جزء بلندترین بادگیرهای دار م وجود دارد که پنج اتاق آ  بادگیر

 .  شویدشهر بندرلنگه محسو  م 

 

 

 

 1380ماخذ: کتاب معماري بندر الفت ,  
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 گویه شناس  بادگیرهای بندرلنگه در یما

 شود.به سه شالل دیده م  ی هرمزگا فرم قفسه بادگیرها 

 مساطیل افق  .3

 مربع .6

 مساطیل عمودی. .8

 توا  به سه دساه تقسیم بندی کرد که عبارتند از : بر این اساس بادگیرهای هرمزگا  را م  

مار م  باشد و  0/6تا  03/3ارتفاع قفسه بادگیرها بین  ت   مساطیل افق  اس آ   فرم قفسهی  که در بادگیرها  ( الف

 و    توجه دقیق پیرامو  تناسبا  قفسه بادگیرم  باشد . بدو7/ 35تا  28/7تناسبا  قفسه )یسبت طول به ارتفاع( بین 

 م  توا  این گویه را کندبادگیر را در مقابل ییروهای جایب  حفظ م  ةبا توجه به تیرچوب  افق  که همایند بادبند   دهای

 شود. بادگیر دیده م  ةتشخیص داد .  در این گویه تنها یک تیر چوب  افق  در دهای

 با دو تیر چوب  افق  در برابر ییروهای جایب  محافظت م  شود.بادگیرهای دارای قفسه مربع شالل  معموالً   (

: نگارندهعکس   
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سه تیر چوب  و  باشد م  66/3تا 3/3فرم قفسه مساطیل عمودی تناسبا  قفسه )یسبت طول به ارتفاع( بین  در  پ(

 گذاشاه شده است . افق  در دهایه بادگیر کار 

  توا  گفت بادگیرهای بلند   فرم قفسه کشیده ای دارید و فرم هندس  آ  مساطیل عمودی است و به طور کل  م    

 (626-683: 3836)محمودی و مفیدی   .بادگیرهای کوتاه با فرم قفسه مساطیل افق  ساخاه شده اید

 

 معایب بادگیَهای سنتي هَمزگان

کاربرد بادگیرهای سنا  هرمزگا  معموالً در ساخاما  کم ارتفاع یک تا دو طبقه م  باشد و  – 3

 در ساخامایهای بلند مرتبه امروزی قابلیت اسافاده را یدارد و بیشار جنبه یمادین و تزیین  را دارید . 

که این باد  بادگیرها معموالً رو به جهت باد مطلو  ساخاه م  شوید با این حال در مواقع  – 6

 دارای گرد و غبارهای  باشند   موج  ایجاد عدم آسایش م  شوید . 

 دمای هوای  که از بادگیر وارد ساخاما  م  شود تقریباً با دمای هوای محیط برابر است .  – 8

    را به کار تحمیل  گفا ةهنهزین ساخت بادگیرهای مرتفع برای رسید  به شد  باد مناس  – 2

 م  کند . 
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 نتیجه گیَی

شباهت  برختفبادگیرهای هرمزگا  به لحاظ تنوع معماری بسیار ساده و یک فرم م  باشند و     

          فرم  شا  به یالدیگر م  توا  به لحاظ چگویگ  اساقرار در پت  خایه و همچنین یما

 ةیحو   سامایده  فضاها در خایه های هرمزگا  به یک شالل یم  باشد ةهما  طوری که یحو  .دساه بندی کرد

در یایجه .  قرارگیری بادگیرها در منازل ییز یالسا  ییست و بساه به یوع سامایده  کل خایه و زیربنای خایه ماغیر است

 ةا  گفت تفاو  یحواوج خط آسما  هر خایه ییز مافاو  است. به طور کل  م  تو ةتأثیرگذاری بادگیر به عنوا  یقط

. در بیشار خایه های بزرگ در هرمزگا  دو  شود اساقرار بادگیرها در پت  به چگویگ  طراح  پت  ییز مربوط م 

 877زیربنای ماوسط  ه دارایبادگیر و یا بیشار و در خایه های کوچالار یک بادگیر دیده م  شود . خایه های تک بادگیر

 اخاصاص یافاه وباشند. در این خایه ها یک سمت حیاط فضاهای خدمات  وچک م یسبت کبه  و لذا  استمار مربع 

ها ییز با توجه به وسعت کم خایه  یک اتاق تابساای  اید . در این خایهفضاهای اصل  در سه طرف خایه قرار گرفاه

 سازد.را میسر م  آ  ةوجود دارد که یک بادگیر ییز تهوی

  دو طبقه . خایه های سه بادگیره معموالً  دارد قرارمقابل هم در حیاط  ةتاق بادگیر در دو جبها    خایه های دو بادگیره    

م  باشند و به طور معمول دو بادگیر در دو طرف حیاط وجود دارد و بادگیر سوم برای سرویس ده  به طبقه دوم 

خایه ییز محسو  م  شود . در ضمن  تعبیه شده است. بادگیر سوم کنار ورودی خایه قرار دارد و تأکیدی بر ورودی

و درهرمزگا  بادگیری که باواید به دو فضا  .کندبادگیر سوم تنها به اتاق پذیرای  تابساای  در طبقه دوم سرویس ده  م 

در و  در دو طبقه مخالف سرویس ده  کند وجود یدارد. خایه های چهار بادگیره ماعلق به تجار ثروتمند است 

شده است . یعن  چهار اتاق یشیمن و پذیرای  در چهار طرف حیاط ی بیشاری در یظر گرفاه طراح  پت  فضاها

های پنج بادگیره خایهطراح  شده است که چهار بادگیر در چهارگوشه آ  برای تهویه آیها در یظر گرفاه شده است .

مزگا  با کمارین دقت یظری پیرامو  بندر لنگه م  توا  یافت . بادگیرهای هر ة بسیار یادر است و در منطق ه اییموی

یما است.  دارای  تجار بوده اید خایه تأثیرگذاریشا  در سیمای شهری شالل گرفاه اید. فقط بادگیرهای  که ماعلق به

معیار مناسب  برای دساه بندی آیها بر مبنای معماری یمایشا  م  باشد. بنابراین . ارتفاع مافاو  قفسه بادگیرها 

د   فرم قفسه کشیده ای دارید و فرم هندس  آ  مساطیل عمودی است و بادگیرهای کوتاه با فرم قفسه بادگیرهای بلن

 مساطیل افق  ساخاه شده اید . 

رطوبت باالی هرمزگا  باعث شده تا ییازی با ایجاد سرمایش تبخیری احساس یشود و بادگیرهای این اساا  تنها با     

  اتاق را تهویه م  کنند . باال بود  سطح آ  زیرزمین  و رطوبت زیادی که از کف  ایجاد سیرکوالسیو  هوا و جابجای 

به فضاها یفوذ م  کند باعث شده تا زیر زمین  وجود یداشاه باشد . بادگیرها تنها به اتاق بادگیر که یا در طبقه همالف یا 

   م  دهند.در طبقه دوم قرارگرفاه است   سرویس 
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 منابع و مآخذ

تحلیل  بر گویه شناس  معماری بادگیر های یزد و یافان  (   3830  مهناز   مفیدی   سید مجید )محمودی  -

 .63  ص 82کارکردی   یشریه هنرهای زیبا   شماره ة گویه بهین

  تحلیل عددی عملالرد بادگیرها به عنوا  سیسام های سرمایش  ایفعال  (  3830)مزیدی   محسن   مزیدی   محمد   -

 .27  ص 63در مناطق گرم وخشک   یشریه ایرژی ایرا    شماره 

  تعیین جریا  کل  هوا در بادگیرها به عنوا  عاملهای تهویه مطبوع  ( 3803 )مزیدی   محسن   دهقای    علیرضا   -

 . 53-25  ص  3ه یامه مالاییک شریف   شماره سنا  در ساخامایهای قدیم    مجل

      بررس  تاریخچه و سیر تالامل  بادگیرها این پدیده های زیبا و (3835 )دهقای    علیرضا  -

 .5-2  ص 33عامل های تهویه مطبوع سنا    یشریه تهویه و تبرید   سال سوم   شماره 

 .28-53  ص 2بادگیر و خیشخا    مجله باساا  شناس  و هنر ایرا    شماره  (  3823 )پیرییا   محمد کریم   -

  تاثیر اقلیم بر کالبد بادگیرهای یزد و بندرلنگه   (3836)محمودی   مهناز و مفیدی   سید مجید  -

 .683-626  صمجموعه مقاال  سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت 

  بررس  چگویگ  تاثیر گذاری پت  معماری (  3837)محمودی   مهناز ومفیدی   سید مجید  -

  بادگیرها در کاهش دمای محیط   علوم و تالنولوژی محیط زیست   دوره سیزدهم   شماره یک 

 .35-32ص

  ساخت و ساز پایدار در ارتباط با معماری ( 3837 )خدا بخش    شهره و مفیدی   سید مجید  -

 .233  صایش مل  ایرژی ایرا  سنا  ایرا    مجموعه مقاال  سومین هم

  معماری بندر (  3837 )کار گروه  از دایشجویا  معماری دایشالده هنرهای زیبا دایشگاه تهرا   -

 سازما  منطقه آزاد قشم   چاپ اول . تهرا :ایاشارا  الفت  
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 نویس ها پی

 چندل: تیرهای سقف با مقرع دایره ، چوب بدنه بادگیر .3

 با مقرع چهارضلعی مربع: تیرهای سقف .9
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