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. شوندیم جادیمختلف علوم ا یهانهیدر زم نهیبه ینوآورانه و ارائه راهکارها یهادهیاز ا تیبه منظور حما یقاتیمراکز تحق هدف: 

مبرم  ازین ریدپذیتجد یهایها به استفاده از انرژساختمان شیسرما نیدر تام یجامعه امروز جهت کاهش مصرف انرژ یاز طرف

 شدهیساختمان استفاده م شیسرما نیباد جهت تام ریدپذیتجد یدر گذشته با استفاده از انرژ که ستایا یهانهاز ساما یکیدارد. 

 یروزرسانجهت به یعلم یگاهیپا یرو، طراح نیسپرده شده است. از ا یبه فراموش یادیاست که امروزه تا حد ز ریاست بادگ

  .دینمایکمک م یاز انرژ نهیو استفاده به نهیزم نینو در ا یهادهیآن، به پرورش ا نهینمونه به افتنیو  ریبادگ یمعمار
مصادیق شناخت بهتر   -1: شودیاستفاده م یااز مطالعات کتابخانهه دو منظور ب ،رساله ینا یشبردجهت پ  شناسی پژوهش:روش

در  مجموعه شیسرماو  باد یاز انرژاستفاده  یطرح برا طیسازگار با شرا یراهکارهابررسی  -2، رفتار باد در معماری گذشته

بررسی  در تامین سرمایش ساختمان لکنر رویکرد سه مرحله ایطبق  براین اساس، هر یک از راهکارهای فوق .امروز یمعمار

ده های مختلف آن آورشود. یکی از این راهکارها استفاده از بادگیر است که به طور خاص به تحلیل آن پرداخته و نمونهمی

و با بررسی  شودیموضوع پرداخته م یقدق یلو تحل یهبه تجز یدانی،و مطالعات م یمورد یهانمونه یدر ادامه با بررس .شودمی

که از لحاظ  شوندهای مورد بررسی بدین صورت انتخاب میشود. نمونهمزایا و معایب آنها، احکامی جهت طراحی استخراج می

 رساله هماهنگ باشد. اهداف عملکردی و یا اجرایی با پروژه این

های بادگیر در طرح این توان دریافت که با تعبیه عناصر سرمایش ایستا و استفاده از ویژگیمی ،با توجه به جستار حاضر :هایافته

  .مند است، دست یافتن زمینه بهرهتوان به یک نمونه کاربردی که از نتایج تحقیقات در ایمرکز پژوهشی، می

در این راستا،  .شودیساخته و پرداخته م یطراح یهادهیا ر،یبادگ قاتیمرکز تحق یبه شناخت ضوابط طراحوجه با ت گیری: نتیجه

 شود، محلی برای پژوهش، ساخت و آزمایش نمونه بهینه بادگیر در نظر گرفته شود.پیشنهاد می

 .باد یانرژ یدپذیر،تجد هاییانرژ یر،بادگ یقات،مرکز تحق های کلیدی:واژه
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 مقدمه -1-1

 یمانند آلودگ یبه همراه مشکالت یلیفس یهاسوخت پذیرییانو پا یامروز، بحران انرژ یایدر دن

چون  یدپذیریتجد هاییبه انرژ یابیبه دست یازمندهستند که بشر را ن یاز جمله عوامل یستز یطمح

نقاط  ژیبه منابع انر یصنعتیافته و توسعه  یهاکشوراز آنجا که  .نمایندیباد و مانند آن م ید،خورش

مصرف و  یالگو یحتصح یو در راستاقبل پی برده اند  هااز سال موضوعاهمیت این  اند، بهیز وابستهخنفت

وجود عوامل متعدد  یلتالش کرده اند. به دل یدر مصرف انرژ ییجوصرفه یها براساختمان یساز ینهبه

با روش ها و برنامه  یمصرف انرژ در ییصرفه جو ایهتیاسکشورها، اعمال س یندر اکثر ا ینهزم یندر ا

 :  گردندیم یدر سه گروه طبقه بند هایاستس ینمختلف صورت گرفته است. بخش اعظم ا یها یزیر

 (یقیتشو هاییاستاعمال س ،یانرژ یگذار یمتق ی،انرژبر  یات)مالیاقتصاد هاییزهانگ یجادا •

 یزیاقدامات مم ی،انرژ ینهدر زم یسازآگاه یغاتیتبل هاییت)فعالیرساناطالع یهابرنامه یاجرا •

 بدست آمده( یجو انتشار نتا یانرژ

 ها و...(ساختمان، استاندارد یمقررات مل ین)تدویقانونگذار •

 یشاز پ یشب یراخ یهاخصوصا در بخش ساختمان، در سال ی،مصرف انرژ یساز ینهلزوم به یرانا در

 شده مختلف برداشته یدر بخش ها یمصرف انرژ سازیینهدر جهت به یهولا یهاو گام یدهاحساس گرد

 یانرژ ینهدر زم یقبه پژوهش و تحق یتخصص که به صورت یقاتیمراکز تحق یجادا هاگام یناز ا یکیاست. 

 یموجود در ساختمان، انرژ ینچنو هم پذیریدتجد هاییاز انرژ یکی. باشدیم پردازند،یدر ساختمان م

باشد، در  یم یسنت یدر معمار یسابقه غن یدارا یما در مبحث انرژ از آنجا که کشور باشد. یباد م

 یربه نام بادگ یسنت یهاباد توسط سازه پذیریدتجد یاز انرژ ادهاستف یزدمانند  یریکو یگذشته در شهرها

 یو نوع ییبه بازکارا یازو ن یستندجامعه ن یازن یها امروزه جوابگونوع سازه ینرواج داشته است، اما ا

 یهاانجام پژوهش در یدعلوم و فنون جدبه کارگیری  ید،ترد یدارند. ب یدتوسط علوم جد یروزرسانبه

. شودیجوامع م یمختلف زندگ یرشد و توسعه در حوزه ها ی است که باعثز عواملاجامعه،  یازمرتبط با ن

متناسب با  یرکهبادگ یمعمار یت و بروزرساندر حوزه شناخ یمتمرکز علم یگاهپا یطراح ر همین اساس،ب

 .یدنما یم یضرور باشد،یم یزجامعه ن یازن
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 بیان مسئله -1-2

است  یاز موارد یحرارت یشآسا ینتام ین،و گرم شدن کره زم ییآب و هوا ییراتامروزه با توجه به تغ

ما را بر آن  یلیفس یهاسوخت یتو محدود یبه خود گرفته است و وجود بحران انرژ یترکه نقش پررنگ

د جهان امروز در حفظ یکرچرا که رو .یمباش یو نگهداشت انرژ یندر تام ینیکه به دنبال راهکار نو داردیم

 یها یستماستفاده  از س ینهزم یناست و در ا یطیپاک مح یها یاز انرژ یو بهره مند یستز یطمح

 .یرندگ یقرار م یتدر اولو یرفعالغ

موجود است و  یرپذ یدنو و تجد یها یاز جمله انرژ یی،ها یآن انرژ یمقلمتناسب با ا ینیدر هرسرزم 

باد  یانرژ یرپذ یدپاک و تجد یها یانرژ یناز ا یکی.یستگزاف ن یها ینهاستفاده از آن مستلزم صرف هز

 است.

 ره جسته اند.نامساعد به یطبا شرا یسازگار یبرا یمختلف یهاگذشته، از روش یانسال از ینان،نش کویر

است، که  یرانا یمعمار یهاعناصر و سمبل ینباشد، که ازمهمتریم یرابداعات، استفاده از بادگ یناز ا یکی

مقابله با گرما و آفتاب  یبرا هاکه آن یباد است، ابتکار یو انرژ یاز فن معمار ینهاز استفاده به ینماد

 ی،مهم معمار یساختند و از شاهکارهایها مبام ساختمان بر یعمود یهاکانال ها وسوزان به صورت برج

 (1396,یمی)ابراهرود. یبه شمار م یزدهمچون  یریبه خصوص مناطق کو

 ینتام یبرا یرفعالغ یها یستمدسته از س ینبه استفاده از ا یشتریب یازامروزه ن ینکهبا ا متاسفانه

آن گونه که  یرژو ان صنعت ینهفراوان درزم یها یشرفتشود اما، باتوجه به پ یحس م یحرارت یشآسا

 یباها تقر یرگردد و بادگیتوجه نم یعیطب یشیسرما یها یستمبه عنوان س یراست به بادگ یستهشا

 (1393)جمالوندی، نامی,  شوند. یه مسپرد یفراموش شده و از کار افتاده شده اند و روز به روز به فراموش

ها در آن استفاده ازاست، ی سنت یمعمار قواعد حاکم بر یر،بادگ یطراح پایه در یاز آنجا که الگو

ساختار  ینبا ا در گذشته نیز این مشکالتاز  یکه بخش آوردیم به همراه یمشکالت یامروز یهاساختمان

کرده  یرا دچار معضالت عملکرد یستمس ینامروز است و ا یزندگ ییدهزا نیزاز آن  یهمراه بوده و بخش

 طلبد. یدرخور م یاست که پاسخ

که  ،هگذشت یبه معمار یستنبا تکنولوژی اما استفاده از است، یرانکارناپذ یضرورت یفناور پیشرفت

 فناوریکند، بلکه  یکل ییراتآن را دستخوش تغیا  د کند ووار یاصدمههمه آشکار است،  یبرا آن یرتاث

 یرهایبادگ ینکه،با توجه به ا شود. یشترآنها ب اثربخشیتا  کندکمک  یربادگ چون ییتواند به سازه ها یم

ما  یفاز وظا یکی. توانند به مدد دانش نوین مرتفع شوند یدارند و م یطراح یمحدودیت ها یسنت

در  فعال، یرغ یستمنوع س ینو در جهت حفظ ا یمبشناس یشتررا ب یستمس یناست که ا ینمعماران ا

  .یمآن استفاده کن ها در حد امکان، ازطراحی



 3 مقدمه و هدف

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش -1-3

 ینا یو خطر نابود یلیفس یسوخت ها یهرویو مصرف ب یطیمح یستتوجه به مشکالت زه با امروز

 یهایانرژ کارگیریبهو  یمصرف انرژ کاهش یبرا ییراهکارها یجادبه ا یرناگز یر،ناپذیدتجد یمنابع انرژ

 یمطلوب یجنتا توان بهیم آنباشد که به کمک  یها میانرژ ینباد از جمله ا انرژی یم،باشیم یدپذیرتجد

 یهاخانه یعناصر کاربرد یرهارواج داشته است، بادگ یانرژ یناستفاده از ا یزگذشته نر که د چرا .یدرس

اما با انقالب  .شدیم یجادا یزندگ یمناسب برا یطیمح یطکه به واسطه آنها شرا شدند،یمحسوب م یسنت

ما را در کنار باد و آفتاب و باران به  یزندگ یطتمام آنچه مح ،مدرن به کشور یو ورود معمار یصنعت

به  .آغاز شد یکیمکان یهایستمبه س یو وابستگفراموش شد ؛ کردیم یلتبد یزندگ یمطلوب برا ییفضا

ها یرنماد بادگ که یزد،چون  یدر شهر یرهاروز افزون بادگ یباز کار افتادن و تخر ی،فراموش یلدل ینهم

 بخشد. یم یتپژوهش را موضوع یننجام ارت اضرو کهاست  یاز موارد شود،یمحسوب م

 یرمانند بادگ ی،سنت یهاباعث شناخت هرچه بهتر سازه یربادگ یقاتمرکز تحق یک یجادا بنابراین

بردن به  یپ یبلکه برا، یهمدرنت یایعناصر در دن یندر واقع، نه به خاطر استفاده مجدد ا خواهد شد،

 یسنت یهاهکارشود رایاز آنها که باعث م یشکل یرغ یبرداربه کار رفته در گذشته و الگو یها یکتکن

 دگرگون شوند. ،شده یجادا ییراتمتناسب با تغ

 یکارگاه یمطالعه و پژوهش، فضاها جهت یشگاهیآزما یفضاها در نظرگرفتنبا  یربادگ یقاتتحق مرکز

 یبرا یشو سالن هما یشگاهنما یمنبع تخصص یککتابخانه به عنواع  ساخت و تجربه ماکت ها و...، یبرا

 یربادگ صدر خصو یشرفتپ ینهزم یگرد یاز آن در کنار بخش ها معامه مرددستاوردها و استفاده نمایش 

 سازد. یم یاوابسته به آن را مه یو معمار

 اهداف پژوهش -1-4

و نقش آن  ریبادگ یاست که به منظور بررس یالملل نیب قاتیمرکز تحق ینامه طراح انیپا نیهدف در ا

 قات،یمرکز تحق نیا یازهایخواهد شد، متناسب با ن ینامه سع انیپا نیکه در ا یحرارت شیآسا نیمدر تا

باد در ساختمان ها، به  ریپذ دیجدت یاز انرژ نهیگردد، که با استفاده به یمتناسب با آن طراح یساختمان

 یم یربادگ یقاتحقمرکز ت یپژوهش و طراح ینانجام ا کمک کند. نیساکن یحرارت شیمطبوع وآسا هیتهو

است  یهدف فرهنگ یکداشته باشد که  یرا در پ یرهامردم نسبت به بادگ عموم یتحساس یشتواند افزا

 یو ارائه راهکارها یدارد و به انجام پژوهش و مطالعات کاربرد ینگاه جد یزن یبه اهداف علم ین،هم چن

در برداشته باشد،  یمل یتواند اهداف یم ینپردازد،هم چن یمدرن م یرهایساخت بادگ یینهدر زم ینهبه

پس به  خود دارند. یبرا یربادگ یو جعل معنو یساز یشینهدر پ یسع یراخ یانچرا که اعراب در سال

 کند : یرا دنبال م یرپژوهش اهداف ز ینا یطورکل

 یمرتبط با معمار یقاتتوجه به مراکز تحق -1
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مناطق  یها یرانند بادگم یبوم یمعمار اصرعن ینآن و هم چن یگاهو جا یبوم یتوجه به معمار -2

 یریکو

 یبوم یو معمار یمعمار یارزش ها یاءاح -3

 ینساکن یحرارت یشآسا ینمرتبط با تام یتوجه به عناصر معمار -4

 های پژوهشسوال -1-5

درخور  یپاسخ یرز یهاپژوهش به پرسش ینبر آن است که در ا یشده، سع ییناهداف تع یدر راستا

 داده شود:

 باشد؟ یم ییشامل چه فضاها یربادگ یقاتیمرکز تحق کی-1

 های معماری یک مرکز تحقیقات بادگیر کدام اند؟ویژگی -2

 های پژوهشفرضیه -1-6

تواند به عنوان المان در نظر گرفته  یم یربادگ یقاتمرکز تحق یدر طراح بادگیر عنصر از استفاده •

 شود.

باشد. باتوجه به  یم یربادگ یقاتمرکز تحق یحطرا یبرا یها راهکار یربادگ یتوجه به معمار •

 ه،امروز یازهایبا ن یرهابادگ یسازمناسبطریق  از ی،صنعت و انرژ ینهصورت گرفته در زم یها یشرفتپ

 بهبود بخشید.توان آنها را  یم

 روش پژوهش -1-7

که روش طلبد،چرا یمناسب خود را م یقبه تناسب موضوع،روش تحق یکه هر پژوهش علم یدانیمم

 یهپا یک یجادا یبرا یزپژوهش ن ینپژوهش دارد.در ا یتبا ماه یوهش رابطه تنگاتنگرخورد با مسئله پژب

از منابع  گرفت. مورد استفاده قرار مراحل تحقیق،انتخاب شد و در طول  یفیروش ک انسجام بخش،

سواالت پژوهش  یمناسب برا یارائه پاسخ ها جهتها تیمقاالت و سا رساله، اعم از کتاب، یاکتابخانه

و  یلتحلرا بدست آمده  یدانی، مطالبم مطالعاتو  یمورد یهانمونه بررسیاستفاده شده است و با 

 رساند. یینها نتیجهنموده و به  یلتکم

  ساختار رساله -1-8

 فصل اول:

و خود موضوع پژوهش و  هایهها و فرضنامه، اهداف، سوال یانموضوع پا یتفصل در مورد کل یندر ا 

 یانپا ینا یتفصل پژوهشگر ذهن خواننده را نسبت به کل ینشود. در ا یداده م یحاتیتوض یقاتحقمرکز ت

 .کندینامه روشن م

  فصل دوم:



 5 مقدمه و هدف

 

در این فصل در جهت شناخت موضوع طراحی، به انجام مطالعات پایه در زمینه تحقیق و فضاهای 

شود. از دیگر ط به آن پرداخته میدر مورد باد، بادگیر و دیگر مطالب مربو هاییتحقیقاتی و پژوهش

 یهایانرژ اهمیت استفاده از میو تفه اییشناسمواردی که در مرحله مطالعات طرح، ضرورت دارد؛ 

باشد که در این فصل به در طراحی پروژه مورد نظر میاز آن  شدهکنترلاستفاده  یهاو روش ریپذدیتجد

. میپردازیم نیشیمباحث مطرح شده در فصول پ ینمود عمل یبه بررسشد. سپس آن پرداخته خواهد

 رو،شیپ یهاتا با توجه به نقاط ضعف و قوت نمونه باشد،یم قیمصاد ینیکار، مشاهده ع نیهدف از ا

 .میبپرداز یطراح کامل شده و به مرحله یاحکام طراح

 فصل سوم: 

قیقات بادگیر و استفاده از در این فصل با در نظر گرفتن رویکرد مورد نظر پروژه در طراحی مرکز تح

 رسیدن به این رویکرد، شرح و بسط داده شده است. هایانرژی باد در طراحی ساختمان آن، شیوه

 فصل چهارم:

ورد نظر برای طراحی در های اقلیمی، فرهنگی و... شهر یزد که بستر مدر فصل چهار، به بررسی ویژگی

آمده از فصول پیشین، به دستدر نظر گرفتن مطالعات بهشود و سپس با است، پرداخته میآن قرار گرفته

 های فضاها پرداخته خواهد شد.بخش برنامه فیزیکی و بررسی ابعاد و اندازه

 فصل پنجم:

گرفته بیان جه به مطالعات صورتالمللی بادگیر با تودر این فصل، فرآیند طراحی مرکز تحقیقات بین

 شود.طه ارائه میشد و در نهایت مدارک فنی مربو خواهد

 

 

 



 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 مبانی نظری -2-1

شود.  ینقش و ارتباط واژگان با موضوع مورد پژوهش پرداخته م یگاه،جا یبه بررس بخش یندر ا

شده و مطالب  یفجداگانه تعر یهادر بخش یر،باد و بادگ پذیریدتجد یانرژ یقات،چون مرکز تحق یواژگان

  شود. یاده مم در بخش مربوطه، شرح و بسط دکدامربوط به هر

 تحقیق و مراکز تحقیقات -2-1-1

 تعریف تحقیق -2-1-1-1

گرفته شده و در زبان  یواژه از زبان عرباین است.  یسیانگلزبان در  "Research"معادل واژه  یقتحق

 ،را یگمان ایکردن قول  قیرا بدست آوردن، تصد یزیو واقع چ دنیبه کنه مطلب رس یبه معن یفارس

 (428)فرهنگ دهخدا، صا ر یزیکردن و اثبات کردن چ کیدواجب کردن و تأ ،نستنبدا

 یجمع بند طور خالصهاند که به کرده یفمتفاوت تعر یاهشیوهبه  واژه تحقیق را مختلفدانشمندان 

 وده ایم.نم

شود. به یم یدهنام یقتحق «یبه اصول کل یدنرس یمنظم جهت مطالعه مسائل برا یتگونه فعالهر»

 یکبه  ییپاسخگو یامسأله  یکدر حل  یعلم یکاربرد روش ها»عبارت است از  یقتحق یگربارت دع

از  رتستعبا یقتحق  ینجرکرل یدگاهاز د ،«یابیراه حل  یا یابیمسأله » یعنی یقتحق ،«سؤال به زبان ساده

 یهایدهپد ینب یدرباره روابط احتمال یفرض یها یهقض یشو مطالعه منظم، کنترل شده و آزما یبررس»

 (1366)دالور,  «یانتقاد یدیو د یعیطب

 1نوآورینظام ملی  2-1-1-2

 یاشتغال برا یجادو ا هافرار مغزیکاری، معضل ب مانند یو اقتصاد یاجتماع هاییبآسبرطرف کردن 

 وجود با .رودیکشور ما به شمار می هادغدغه ینترجمله عمدهاز یر، اخ یانسالدر آموختگان دانش

 یهادر برنامه دهش ینیب یشاهداف پ باز هم فاصله زیادی با مورد ینشده در ا انجام یهایگذاریهسرما

 .یمتوسعه دار

                                                                                                                                                                        
1 National Innovation System (NIS) 



 

 

و  یفناور -یقتحق یرهنبود زنج مورد، ینمطلوب در ا یجبه نتا حصولعدم  عللاز  یکیراستا  همین در

 یبرا باشد.یدر بازار مارائه  قابل یاقتصاد یهایتواقع اب پژوهشی-یعلم هاییدها یلتبد ینب زیادفاصله 

 مرحلهجامعه را از  یو فناور ی و علمیکل نظام صنعت ،دارند یسع یادن یکشورها یگرد درچالش  ینحل ا

و در  یکدیگردر کنار  ینوآور ینظام مل با نام ینظام کل یک قالب را در غاییمحصول  یسازیتا تجار یدها

 ظیفهوباشند که  یم یو فناور یعلم یهاپارک های آن،شبخاز  یرند که یکیتعامل با هم در نظر بگ

 دارند. ینیمختلف و کارآفر ایکشوره یو اقتصاد یفناور یدر نوآور یمهم

کشور به عنوان  یو نوآور یآنها در نظام فناور ینمند به مجموعه عوامل و روابط بنظام یکردرو ینا در

شود. یپرداخته م یکدیگراجزا با  ینعامالت اط و ترواب ینقش و بررس یفنگاه شده و به تعر ،یستمس یک

 یگاهاز جا ولتدانشگاه و د ،کشور به سه دسته صنعت یکردن عوامل موثر در نظام نوآور یمامروزه تقس

 یتر و وراکالن یستمس یکدر  یو فناور یکه در حوزه نوآور یدیجد یکردبرخوردار است. رو یتر یفضع

 است. یافتهشهرت  "ینوآور یمل نظام"ه نگرد ب یذکر شده م یبند یمتقس

 مؤسسه پژوهشی دانشگاهی -2-1-1-3

 یازنبرطرف کردن  یموجود در دانشگاه ها برای هایتاز ظرف یشتراستفاده بجهت  هب مؤسساتاین  

بر  یکشور مبتن یو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد و تحقق اهداف یعصنایی و اجرا یهادستگاه یقاتیتحق

 .ندشویاحداث میقات، گسترش تحق

 یتفعال ینهبراساس هدف و زم یدانشگاه یانواع مؤسسات پژوهش -1-3-1-1-2

 یادیبن-1

 کشور یازمورد ن یاربس یا موضوعات خاص و مورد موضوعی در پژوهش انجام این موسسات به 

از آن  ییابارز یجنتا چنانچهدانشگاه خواهد بود و  یآغاز از اعتبارات پژوهش در آنها یمنابع مال پردازد ومی

و اعتبار به سازمان  یفرد جهت دریافت یس آن مثبت باشد،پس از چهار سال از آغاز تأس یواحد پژوهش

 .شوندمی یمعرف یزیرو برنامه یریتمد

 یکاربرد-2

فع تربه مدانشگاه  هایظرفیتاستفاده از ی ایجاد کرده و با رشد علم و فناور یبرا ایینهزماین واحدها 

 منابع در آغاز از آنها نیز یهامکانات اول .پردازدمی یعصنا یاجرائ یهادستگاه یقاتیقتح یازهاینساختن 

 بود. ی خواهدمتک خود یقرارداد هاهزینه در ادامه به  امادانشگاه خواهد بود 

 یاتوسعه-3

و  یاجرائ یهادستگاه تحقیقاتی هاییازرفع ن به یتوسعه ا ای به انجام تحقیقاتهای توسعهواحد

 .شودآنها را باعث می ینمؤثر ب یهمکار ینهو زم اتارتباطپردازد و این امر ی میمتقاض یهانازماس



 المللی بادگیر در شهر یزد با رویکرد استفاده بهینه از انرژی باد در ساختمان طراحی مرکز تحقیقات بین 8

 

 یتبه لحاظ حجم فعال یقاتیو تحق یانواع مؤسسات پژوهش -2-3-1-1-2

در سه رده مختلف در جهان  هاسازمان ی،اینمراکز پژوهش یاقتصاد یعلم یتبا در نظر گرفتن ظرف

 شکل گرفته اند.

 یفناور یهارشد واحدکز مرا -1

به  یادنوبن یفناور یکه واحدهاتشکیل شده اند  چند ساختمان یا یکاز  ی،فناور یهامراکز واحداین  

و ارائه خدمات  راهنماییو  یتاست که با هدا یناآنها هدف . صورت موقت در آن مستقر شده اند

 .یاورندرا فراهم ب ی نوبنیادو مهندس یفناور یواحدها پیشرفت موجبات یبانی،پشت

 یعلم و فناور یپارک ها -2

مکان  یکرا در  یو خصوص یدانشگاهی، علم ی،دولت هایکه بخشهستند  یدیجد یها یدها این مراکز

 رساند. یاری یدجد یهایعلوم و تکنولوژ یشبردآورند تا به پیگرد هم م

  دهندهای علم و فناوری را انجام میپارک یاصل یها یتفعال یرز یمجموعه ها

 یاو  یقتحق و توسعهی واحدها- یو دولت یخصوصی شرکتهای و مراکز فناور -پارک  یریتمد

 ( یو دولت یآنها )خصوص هاییندگینما

 شوند عبارتند از : یم یافت یعلم و فناور یکه در پارکها یزاتیتجه حدود

 یهابخش یا یاراد هایساختمان – یقاتیو تحق یتجار یانکوباتورها - یقتحق هایآزمایشگاه

 -ها، کتابخانه  یشمرکز هما یشگاهی،نما هایمحیط – یاستاندارد کارخانه ا هایساختمان – یقاتیتحق

با  رتباطمرکز ا یبانیخدمات پشت -با سرعت باال  یارتباط یزاتتخصیص تجه -و مشاوره  یمرکز آموزش

 یراندان و مکارکن یبرا یحاتیو تفر یتجار ی،مسکون یمحوطه ها -دانشگاه ها( 

 یفناور یشهرک ها -3

 ی وعلم یپارک هاهای ویژگی یکه داراهستند  یبزرگ وجامع  هایپارک یفناور یعلم یشهرک ها

باشد. این های علم و فناوری میپارکمشابه یف آنها نیز اهداف و وظا. عالوه بر آن باشندمی یفناور

در حد فرا منطقه  به طور کلی هاآن یفوظااهم  و گردیدهبرخوردار  های دولتیپشتیبانیاز  عموما هاهرکش

 (1387)نیوی, . یندنما یم ینتأم یزرا ن یمسکون یفضاهاو  مناسب یخدمات شهرباشد و می یا

از  زیادیتعداد  ولی در حال حاضراست،  تحقق یافته یفناور یدر پارک ها ی،اصل یدها با وجود اینکه

از  برخی درو  به وجود آمدهدر نقاط مختلف  هیافتاللشکل استقبه  یفناور یهامراکز رشد واحد

 بعضی در یگر،د طرفاز  مراکز کرده اند. یناز ا ییهاشبکه تشکیلژاپن اقدام به مانند  یشرفتهپ یکشورها

 یژهو تجهیزاتبا  بسیار بزرگ و ابعاددر  یفناور ی علم وهاپارک توجهی ازقابل جهان تعداد یهااز کشور

 شده است.  یجادا یدولت قابل توجه هاییهماسرصرف و  یشهر



 

 

 مرکز تحقیقات -2-1-1-4

 یهپا یقاتباشد که ممکن است به تحق یانجام پژوهش م یبرا یقاتیموسسه تحق یک یقات،مرکز تحق

از  یاریبس یاست، ول یعیدر حوزه علوم طب یقات. اگرچه اغلب اوقات تحقیابداختصاص  یکاربرد یاو  یا

در قرون  یقاتیمراکز تحق یندارند. اول یتفعال یزن یخیو تار یاععلوم اجتمدر حوزه  یقاتیموسسات تحق

در  یعنی ها،آنها در آن دوره ینباشد و معروف تریصوب به رصدخانه بغداد ممن 9در قرن  یهاول یوسط

 شد. یستاس یکباشد که توسط الغ ب ی، رصدخانه مراغه م15قرن 

و  یدهگرد یجادکه به منظور انجام پژوهش ا ییهاارگاهک و هایشگاهرا آزما یقاتیمراکز تحق امروزه

مراکز  یندهند. ایم یلکنند، تشک یبخش عمل م یندر ا یکه به صورت ستاد ییهانهاد یرسا ینهمچن

 یارعنوان مع بهشوند. تعداد آنان یبوده و در آمار مطرح م یتحائز اهم یدولت یا یصرف نظر از خصوص

 )نوع مرکز( در خور توجه است.یفیاز نظر ک یشترموضوع ب یکنست، لمطرح ا یافتگیسنجش توسعه 

مراکز  طرفیو از  ارنددها هکارخان مجاورتدر یقاتی تحق یهاواحد یجاددر ا یسع یشرفتهپ یهاکشور

کشورها صاحبان  ین. در ااندوجود آورده به یهپاهای پژوهش به منظور انجام یزبزرگ را ن علمی و پژوهشی

و بودجه آن را باشند  یکرده و اکثرا عضو آن م پشتیبانی یصنعت-تحقیقاتی این مراکزاز  تیمراکز صنع

 (1372)ساپ چوی,  کنند.ین میتام

 یقاتهداف مرکز تحقا -5-1-1-2

دارند.انجام پژوهش و  یخود اهداف مختلف یاختصاص یشبسته به مشخصات و گرا یقاتیمراکز تحق

است.به  یقاتمختلف از عمده اهداف مراکز تحق یها ینهدر زم ینهبه یهاو ارائه راهکار یمطالعات کاربرد

 اشاره نمود: یقاتیمشترک مراکز تحق یباتوان به عنوان اهداف تقر یم یز،ن یرموارد ز

 و کارگاه. یشگاهکتابخانه، آزما یلار قب یقتحق یفراهم نمودن امکانات الزم برا •

 یآموزش ی،ات علمنشر کتب و جزو یقارتقاء سطح دانش همکاران از طر •

 یلتشک یقاز طر یقاتیو تحق یهمکاران عالقه مند با مراکز دانشگاه ینب یررابطه فراگ یجادا •

 یعلم هاییشهما

 اطالعات و ارتباطات در جهت اهداف مرکز یاستفاده از فناور •

 ینقوان یتعابا ر المللیینب یهاارگانکشورها و  یرسا یو آموزش پژوهشیبا مراکز  تحقیقاتی یهمکار •

 و مقررات

انجام شده در سطح کشور به منظور  یپژوهش ها یو سازمانده یجهت ده ی،کاربرد یقاتانجام تحق •

 و مشکالت موجود یازهارفع ن

 پژوهشی و و تبادل اطالعات المللیبینو  یداخل یمراکز آموزش عال یرها و سابا دانشگاه یهمکار •

 جهانی. و یملهای ینارسم یبرگزار ی باعلم
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 و به روز کردن پژوهش. یبه موازات رشد دانش فن یقاتو بستر تحق یزاتفراهم نمودن تجه •

 ساختار مرکز تحقیقات -2-1-1-6

 ینا یهایتفعال محوریت. شده اند یلتشک یجاز سه هسته پژوهش ،آموزش و ترو یقاتیمراکز تحق

 کنند. یپژوهش استفاده م یهسته یها یافتهاز  یجآموزش و ترو یمراکز، پژوهش بوده و حوزه ها

 و... یکاربرد یپژوهش ها یو اجرا یفو تعر یادیبن یپژوهش ها یو اجرا یفهسته پژوهش : تعر-1

 یرانها ، مسابقات ،آموزش مد یشدوره ها، هما یخاص( : برگزار ینهسته آموزش )مخاطب-2

 ،مسئوالن و... 

 و... یقاتمرکز تحق یهایافتهانتشار  ،یزیونیتلو یبرنامه ها یهته ها، یوالفست ی: برگزار یجهسته ترو-3

 (.عموما به مخاطب عام خواهد پرداخت یج)هسته ترو

 خصوصیات مرکز تحقیقات -2-1-1-7

داده  یحاتیتوض یقاتیدرباره مراکز تحق ییابتدا ییآشنا یقسمت به صورت مختصر و برا یندر ا

 .شودیم

یوترها و یا در کامپمقابل در ن را بیشتر اوقاتشامحقق است، محققان  یک یاز زندگ یقسمت تحقیق

راتباط خوبی با ا د. آنهااننگذر یمخود با همکاران در مورد مسائل علمی  گفتگو در حال یاو ها یشگاهآزما

آورند، در حال داشته و روحیات آنها با توجه به نتایجی که از یافته های جدید بدست می ن خودهمکارا

 تغییر است

 . هرگیردصورت می یمتشکل از دانشمندان و مشاوران فنی کار گروهک در ی بهترین شکل تحقیق 

انجام  یگروه صورتآن را به دیگر از  یو بخش صورت انفرادیاز پروژه را به  یک از افراد این گروه بخشی

 .دهندیم

 باشد. یم یاجتماع سطح باالیی از ارتباطاتموفق، داشتن  یقاتیتحق یهاگروهخصوصیات  بارزتریناز  

د. آنها شو یتخالقدر میزان جدیت و  ایجاد اختالل یاو  رشد تواند موجباین سطح از ارتباطات می

 ،داشته باشدها یژگیو ینا حصولدر  ییبه سزا سهمتواند  یم یقاتیتحق های ساختماناز  ی این نوعطراح

 گرفت ارتباطات یجهنت توانمی. یردگ یمحققان در اجتماع با همکارانشان شکل م یها یدها یشترب

 یدبا یقاتیساختمان تحق ین، یکاست. بنابرا یراجتناب ناپذ یمحققان امر ینبباال و تبادل نظر  یاجتماع

کنفرانس و  یمثال اتاقها عنوانباشد، به تبادل اطالعات بحث و گفتگو و  یبرامناسب  یفضاها یدارا

گرفته شود. رهگذران به طور نظر در  یقاتیتحق یموسسه و ساختمانها یرکوالسیوندر س یدجلسات با

به  یکدیگررا با  یمنتظره مهم یره گفتگو پرداخته و نظرات غتوانند ب یم یکدیگردر مالقات با  یتصادف

 اشتراک بگذارند.

 open office به  یازنشده ذکر موارد گفته کند. یشتررا ب یکدیگرتواند برخورد محققان با  یها م



 

 

 .کندنمیی را کم دافران یکار یفضاها

اجتناب  یامر نظر و عقایدتبادل  یباز و آزاد برا یفضاها علمی و پژوهشی ایجادساختمان یک  در

ین برد. بنابرا یم یناز بدرپژوهشگران را  یتحس خالق یازنحد از  یشب یتیامن فضاهای یجاداست. ا ناپذیر

شود، در نظر میمحققان در یمنیو ا یگرمی که باعث ایجاد حس انسان یاسمقباید  ساختمان یطراحدر 

به صورت  محققان را یازهایکه خواسته ها و ن انجام پذیرد ایشیوهبه  یدساختمان با ی. طراحشودگرفته

  آوردفراهم  جامع

به  یقاتیتحق هایپروژهدر انجام  پژوهشگرانجذاب و لذت بخش باشد تا  و این فضای کاری به قدری

 .یابنددست  یتخدمت به بشر یبرا یثرمؤ نتایج جدید وبه  ،خالقانه صورت

ها و یاز، نیطکار باتوجه به شرا یزمان و فضا ییراتتغ ییهپا بر یقاتیتحق یهایطحم طراحی

 باشد. یدجد یهایتکنولوژ

 مخاطبین مرکز تحقیقات -2-1-1-8

توانند  یافراد م ینباشند، ا یکه خواهان استفاده از اطالعات موجود در مرکز م یمراجعه کنندگان

و  یپژوهش یدارند از دستاوردها یلباشند که تما ییکارخانه ها یاو  یدیتول یان شرکت هاصاحب

اطالعات  بردنباال  یکه برا یانیمانند دانشجو یافراد یاخود استفاده کنند  یداتمرکز در تول یقاتیتحق

 مرکز هستند.  یو پژوهش ها یقاتخود، عالقه مند به اطالع از تحق یعلم

شود تا  یانجام م یستماتیکشود که به طور س یگفته م ی( به کار خالقانه ا R&D)  یآرند اصطالح

 یدر تمام کشورها تازه به کار ببرد. یکاربردها یدانش را برا ینو ا یفزایدبه دانش موجود در سازمان ب

ول مهم و اص موارداز  یکیو توسعه  یقتحق یا یواحد آرند ،در حال توسعه یکشورها یو حت یافتهتوسعه 

از  یریگخالق، با جذب و بهره یریتباشد. مدیم یریتمد یبرا یدر شرکتها و کمک حال بزرگ یهاول

 یبزرگ توسعه و تحول را در شرکت خود بر م یهاو نبوغ و دانش افراد برجسته گام یفکر یاستعدادها

 .دارد

 مرکز تحقیقات بادگیر -2-1-1-9

و لزوم  یقاتمراکز تحق یجادا یری در راستااوفنوزارت علوم، تحقیقات و  یبا توجه به اهداف راهبرد

و تکامل آن در  یربادگ یلزوم شناخت تکنولوژ ینو همچن یدانشگاه یبا جامعه یقتعامل مراکز تحق

 یمعمار کدهتحت نظر دانش یربادگ المللیینب یقاتمرکز تحق یطراح یراث،م ینا یثبت جهان یراستا

بر  ینهبه یرهای( و ساخت بادگpassive) یرپذ یدتجد یها یژنرا یریبه کارگ یجبا هدف ترو یزد،دانشگاه 

اطالعات و داده از  یدمرکز تول ینتوسط کارفرما درخواست شد.در واقع، رسالت ا ی،اساس علوم روز مهندس

 باشد. یم یرانیا یلاص یفناور ینا



 المللی بادگیر در شهر یزد با رویکرد استفاده بهینه از انرژی باد در ساختمان طراحی مرکز تحقیقات بین 12

 

 های تجدیدپذیرانرژی و انرژی -2-1-2

 یکاهش مصرف انرژ به اهمیتبا یستی ، بایشناس ییبایزو  یعملکرد فارغ از موضوعامروزه معماران 

 یتمام درصدسیاز  شیباز ها ساختمان . از آنجا که باشند توجه کافی داشته زین معماری خود یدر طراح

را  یدر مصرف انرژعمده  مهم کاهش تی، مسئولمعماران و طراحان؛ جامعه گیرندمی بهره یمصرف یانرژ

از زمان بحران باشد. مان تابعی از نوع معماری آن میرفی در یک ساختمیزان انرژی مصد. شباا میدار

 یاز ساختمان ها نشان داده است که ساختمان م یاریبس کارآمد یتاکنون، طراح یالدیم1973 یانرژ

 موفق باشد. ینظر انرژمهم از ی و شناس ییبایز دیدگاهتواند هم از 

 نیدر ارتباط با تأم یمعمار کردیمختصر رو یمعرفورود بهتر به بحث، ابتدا به  یبخش برا نیدر ا

تر بر شود و سپس، تمرکز مسئله به صورت برجسته یساختمان پرداخته م یشیو گرما یشیسرما یانرژ

 .ردیگیافتد؛ قرار م یاتفاق م داریپا یکه در معمار کردیرو نیاز ا ییردپا افتنی یرو

 استفاده از انرژی در ساختمانتاریخچه  -2-1-2-1

را برعهده  ساختمان ها ییو روشنا شیو سرما شیگرمامعماران وظیفه  ،یشیک قرن پدر حدود 

 یساختمان زاتیتجهمحدودی ساختمان و تعداد  یطراح وسیلهیی بهو روشنا یحرارت شیآساداشتند. 

حاصل آتشدان،  ایو  نهیشوم یریکارگی متراکم آن و بهطراح قیاز طربنا نیز  شی. گرماشدیم جادیا

و شد یمحاصل  دیدر مقابل خورش هیساایجاد  باد و  رو بهپنجره ها  باز نمودن قیاز طر شیرماس و شدمی

پایانی قرن  های. در دههساختمان را برعهده داشتند ییو شمع روشنا یروغن یپنجره ها و چراغ ها

ندسان تاسیسات ای که باور به این موضوع که مهگونهبه. افتی رییتغ یقابل توجهشرایط به شکل  بیستم،

، بر عهده دارندرا ساختمان ها  ییو روشنا شیسرما ش،یگرمانیکی جهت وظیفه طراحی تجهیزات مکا

 گسترش یافت.

 یم یبرق طراح دیها بدون کلبنامثال،  به طور. جامعه نبوددغدغه  یانرژ بی رویه دهه، مصرف نیا در

 یبحران عموم .تر خواهد بود یاقتصاد اریبس، هاالمپروشن بودن پیوسته که  داشتنداعتقاد  رایشدند، ز

 قیطرهم از  ییو روشنا شیسرما ش،یکه گرما داد شیافزا این مورد رادر  مردم یآگاه 1973سال 

 گیرد.صورت می ،یکیمکان زاتیتجههم ساختمان و  یطراح

 انرژی و جایگاه آن در معماریاهمیت توجه به مسئله   -2-1-2-2

 یهاارانهمندی از یمردم به دلیل بهرهو  نداشته یچندان اهمیتها سالتا کشور ما، ر د یانرژ دغدغه

 یانرژدرصد از  83 به تنهایی نیزم تجمعی درصد 25امروزه. اندنداشته یبه ارزش انرژ کافیتوجه دولتی 

بینی و پیش اختیار دارنددر  انرژی را درصد از 17فقط  تیجمعبقیه  کهکنند، درحالییمصرف م راجهان 

 (1384کوک, ) روز به روز افزایش یابد. د این میزان مصرفشومی

از  یکزه به یامرو ست،یز طیو مح عتیچون، طب ییهااز واژه دیجد میو مفاه فیتعر ،یارزشگذار 



 

 

 یفرهنگ یهاجنبش تریناز مهم یکی ایجاد نهیزماست و تبدیل شدهعرصه  نیا مندانشیاند یهاچالش

قرن  نیآغاز یهادهه یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیفرهنگ س کم برمکرا فراهم ساخته و  این دوره

 طیو مح عتیکه با توجه به طببسیاری از مناطق دنیا  یبوم یامروزه معمارشود. مسلط می کمیوستیب

 شیو افزا یسنت یمعمار رنگ شدن نقشکم، رفته است یفراموش رو بهگرفته، یخود شکل م رامونیپ

 زین ستیز طیمحی قابل مالحظه یودگآلموجب  ،یعالوه بر اتالف منابع انرژ ،یلیفس یهامصرف سوخت

، تر از گذشته یجد اریالزم است بس ،یعیطب ریبودن منابع غ ریپذ انیپا در نظر گرفتناست. با  شده

بخصوص در  ینینو یهاتوجه کرده و به دنبال طرح ریپذدیتجد یعیطب یها یاز انرژ یعلمکارگیری به

 یهایانرژتوسط  یشیو سرما یشیگرما یازهاین نیتأم نکهی. با توجه به امین باشتماساخصنعت 

 یها یکه از انرژ ییساختمانها یاست؛ با حرکت به سمت طراح داریپا یاز اهداف معمار یکی ریپذدیتجد

های انرژیبه  یو از وابستگ میداریبرم داریدر جهت توسعه پا بزرگ یبرند؛ گام یبهره م دیباد وخورش

 . میریگیفاصله م ،تجدیدناپذیر

 تجدیدپذیرهای انرژی  -2-1-2-3

و  یشده، نه تنها مقدار انرژ یاساس ییراتدستخوش تغ ینحوه استفاده انسان از انرژ یراخ یدر سالها

 یدساالنه خورش یبه ورود یاز منابع متک یزن یبلکه نوع منبع انرژ یافته یشاش به شدت افزاسرانهمصرف 

تجدیدناپذیر،  یهاسوخت استفاده گسترده اراست.  یافته ییرتغ شده اند، یرهها قبل ذخز سالکه ا یبه منابع

انتشار مواد  همان نسبت باعثبه  یافته شده استتوسعه  کشورهای یاقتصاد باعث پیشرفت رغم آنکهعلی

 ی سطحدما یشاافز یی،وهواآب ییراتتغتغییرات گسترده ای ازجمله  شود کهکره زمین میدر جو  یندهآال

 شود.را باعث می یاباال آمدن سطح آب در ین،زمکره

 یشتوسط بشر بوده است که ب یعتطب یرتسخ یهااز روش یکیساختمان  و یمعمار نگاه ساده، یک در

 . شودشامل میکشور را  یمصرف یانرژ سی درصد از

داشته باشد  ینقشساز انسان دست یایدن یریگدر صنعت ساختمان و شکل یکس که به نحو هر

 یشترینب یافتهتوسعه یروند دارد، هرچند که کشور ها یندر برابر متوقف ساختن ا ینیسنگ یتمسئول

 یابعاد رویهیب یبرداربهره یناز ا یاما لطمات ناش رسانندیرا به مصرف م یعیطب یرسهم از منابع و ذخا

 یازمنداست که ن یمسئله جهان یک یرژو مسئله ان شودیمحدود نم یاسیس یهادارد و به مرز یجهان

 ینا باشد. یها مدر ساختمان یانرژ یوربهره یدر راستا ییهاو ارائه راهکار یدر مصرف انرژ یساز ینهبه

استحصال هستند، قابل  یگانرا ی وکه بدون آلودگ یدپذیرتجد هاییانرژ مختلف از انواع استفادهمهم با 

آنها و به  یهاو کاربرد یدپذیرتجد یهایانرژ یبخش به بررس یندر ا یمراستا قصد دار ین.در همباشدمی

 .یمباد بپرداز یطور خاص به انرژ
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Abstract 

Research Aim: Research centers are founded for supporting innovative ideas and for proposing optimal 

solutions in different fields of science. On the other side, today’s society has urgent need to use 

renewable energies for reducing energy consumption to supply cooling in buildings. One of the passive 

systems that have been used widely in the past for supplying cooling of building by using the wind 

energy is wind tower that is largely forgotten today.  In this regard, designing a scientific center for 

updating the architecture of wind tower and finding its optimal sample helps to form new ideas in this 

field and optimal usage of energy. 
Research method:  In order to progress this thesis, library studies are used because of two reasons: 1) 

better identification of wind behavior exemplifies in the past architecture, 2) investigating compatible 

solutions with the project conditions for using wind energy in the cooling of the complex in the today’s 

architecture. Based-on this, each of the abovementioned solutions are studied according to three-step 

Lechner approach in supplying the cooling of buildings. One of these solutions is wind tower that is 

analyzed in particular and its different types are given. Then, by studying some case studies, the 

problem is analyzed accurately and by investigating their advantages and disadvantages, some rules are 

extracted for the design. The case studies are chosen in such a way that they are harmonious with the 

functional or executive aims of this thesis project. 
Findings:  according to the present search, it can be understood that by embedding the passive cooling 

elements and using the wind tower characteristics in the design of this research center, a practical 

example that benefits from the results of study in this field can be achieved. 
Conclusion:  with respect to the design criteria for wind tower research center, the design ideas are 

formed and completed. In this way, it is proposed that consider a site for researching, manufacturing 

and testing the optimal sample of wind tower. 
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