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نقش باد در سالمت انسان در طب اسالمی و تأثیر 
آن  در مکان  یابی و ساختار شهر های سنتی ایران 

مهدی حمزه نژاد1، مریم ربانی2، طاهره ترابی3

چکیده
گرچــه به طــور مســلم مهمتریــن عامــل مکان یابــی شــهر در دنیــای گذشــته منابــع طبیعــی و به ویــژه کیفیــت و قابلیت هــای عناصــر  ا
ک و آتــش )تابــش) در زندگــی انســان بــوده اســت؛ ولــی جزئیــات قاعده هــای ایــن علــم در  هالــه ای از ابهــام  چهارگانــه آب و بــاد و خــا
ــادرت  ــن کار مب ــه ای ــی ب ــه آن مبان ــه ب ــدون توج ــان و ب ــدن انس ــی ب ــرایط آسایش ــم ش ــم تنظی ــاس عل ــر اس ــا ب ــروزه تنه ــه و ام ــرار گرفت ق
می ورزنــد. در ایــن تحقیــق بــر آنیــم تــا نقــش عنصــر طبیعــی بــاد را در ســالمت انســان ها بــا توجــه بــه متــون طبــی ســنتی و تأثیــر آن در 
انتخــاب مــکان و ســاختار شــهرها تطبیــق داده و بررســی نماییــم. بدین منظــور پــس از بررســی متــون دینــی، فلســفی، طبــی و تشــریح 
کهــن و مهــم و پرجمعیــت از  اولویت هــای بادهــا از دو ُبعــد جهــت وزش و مبــدأ وزش، شــش پهنــۀ اقلیمــی تعــدادی از شــهر های 
جهــت وجــود یــا فقــدان بادهــای مطلــوب یــا نامطلــوب به ترتیــب تنظیــم شــد. در پایــان بــا مطالعــۀ ســاختار نمونــه ای از شــهر های 
ــا بــاد، مــورد مطالعــه قــرار گرفــت.  ــا مقابلــۀ شــهر های ســنتی ب ــا بــاد مطلــوب و نمونــه ای از بادهــای نامطلــوب شــیوۀ بهره منــدی ی ب
لی و در حــوزۀ شــواهد مصداقــی، مــورد پژوهشــی و تحلیــل منطقــی اســت. نتایــج  روش بررســی مبانــی طبــی، تفســیری و اســتدال
ــی  ــر ســالمت انســان دارد یکــی از عناصــر اولویت منــد در کامیاب ــه ب ک ــاد به خاطــر تأثیــر مســتقیمی  به دســت آمــده نشــان می دهــد ب
شــهر و ســاختار آن و معمــاری بومــی هــر منطقــه اســت. مبانــی رومــی نشــان از پرهیــز و گریــز شــهر ها و معمــاری یونــان، از بــاد می دهــد، 
در صورتی کــه در معمــاری و شهرســازی اســالمی ایرانــی و مبانــی حکمــی و آیــات و احادیــث توجــه بــه باد هــا ارزشــمند و یکــی از عوامــل 
ارتقــای ســالمت دانســته شــده اســت. در متــون از بــاد شــمال و شــرق )هنــگام غــروب( و بــاد غــرب )هنــگام صبــح( بــه نیکــی یــاد شــده 
کــه از گرمــا برخاســته و بیماری زاســت.  کلــی بــاد غــرب و جنــوب دارای مضــرات زیــاد دانســته شــده اســت، چــرا  اســت. ولــی در نــگاه 

ایــن تحقیــق شــیوۀ توجــه بــه باد هــای مثبــت و منفــی را در ســاختار 16 شــهر مــورد مطالعــه قــرار داده اســت.
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1. مقدمه
بخــش وســیعی از علــوم و مبانــی شــکل گیری شــهرها و معمــاری 
بــا محیــط  کــه ریشــه در تنظیــم رابطــه انســان  گذشــته مــا 
ــر  ــا ب ــازان تنه ــاران و شهرس ــت و معم ــه اس ــان رفت ــت، از می داش
ــی و  ــه عموم ک ــدرن  ــی م ــرایط محیط ــم ش ــی تنظی ــاس مبان اس
بین المللــی اســت، کار خــود را پیــش می برنــد. فقــدان ایــن 
علــوم هــم در معمــاری و هــم در شهرســازی، گسســت جــدی 
بــا ســنت ایجــاد نمــوده اســت و یافتــن ایــن مبانــی می توانــد 
ــن،  ــدن نوی ــای تم ــدی از ارزش ه ــن بهره من ــود در عی ــبب ش س
در  ســنتی  نظــام  اســاس  بــر  ســالمت،  و  زیســت  ارزش هــای 
معمــاری و شهرســازی مــدرن امــکان تــداوم پیــدا کنــد. کیفیــت 
موجــودات  ابــدان  وابســتگی  بــه  توجــه  بــا  زندگــی  محیــط 
زنــده بــه آن، در ســالمت آن هــا تأثیــر مســتقیم دارد. بــا توجــه 
چهــار  از  متشــکل  زنــده  موجــودات  پیکربنــدی  کــه  آن  بــه 
ــز از  ــان نی ــت. انس ــش( اس ک و آت ــا ــاد، خ ــی1 )آب، ب ــر طبیع عنص
ایــن عناصــر بی بهــره نبــوده و نیازمنــد ســکونت در محیطــی 
گذشــته نیــز اصــول ســالمت در مکان یابــی  ســالم اســت. در 
دربــارۀ  ویتروویــوس  اســت.  بــوده  توجــه  مــورد  شــهر ها 
کان  انتخــاب مــکان شــهر توســط پیشــینیان می گویــد »نیــا
بنــا  را  نظامــی  دژی  یــا  شــهری  می خواســتند  کــه  آنــگاه  مــا 
کــه در مــکان مزبــور چــرا می کردنــد،  گلــه را  کننــد، تعــدادی از 
گــر  ا را معاینــه می کردنــد،  قربانــی می کردنــد و جگرهایشــان 
بــود،  غیرعــادی  یــا  تیره رنــگ  قربانی هــا  اولیــن  جگر هــای 
بقیــه را قربانــی می کردنــد تــا ببیننــد آســیب از غــذا اســت یــا از 
بیمــاری. آنــان هیــچ گاه آغــاز بــه ســاخت بناهــای دفاعــی در 
مکانــی نمی کردنــد مگــر اینکــه بســیاری از ایــن آزمایش هــا را 
کــه آب و غــذای خــوب  انجــام می دادنــد و خــود را قانــع نماینــد 
گــر بــاز هــم آن )جگــر( را  جگــر را ســالم و محکــم ســاخته اســت. ا
کــه منبــع غــذا  غیرعــادی می دیدنــد، از ایــن نتیجــه می گرفتنــد 
ــس  ــت، پ ــالم اس ــز ناس ــان نی ــرای انس ــت ب ــه در اینجاس ک ــی  و آب
به جــای دیگــر می رفتنــد، ســالمت هــدف اصلــی ایشــان بــود 
گفتــۀ او انتخــاب مــکان بســیار  )Vitruvius, 2005, 13(. بــه 
بهداشــتی اولیــن شــرط جهــت اســتقرار یافتــن شــهر در آن 
محــل بــوده اســت. او اصــول کلــی در مکان یابــی شــهری ســالم 
مرتفــع  بایــد  مکانــی  »چنیــن  می دهــد  توضیــح  این گونــه  را 
گــرم  )باشــد( نــه مه آلــود )باشــد( نــه یخبنــدان و در اقلیمــی نــه 
و نــه ســرد بلکــه معتــدل«)Vitruvius, 2005, 12(. از دیــد او 
ــرای تشــخیص  ــد از علــم طــب، ب معمــار و شهرســاز در ابتــدا بای
کیفیــت اقلیم هــا )بــه یونانــی “klimata”(، هــوا، ســالمت و 
گاهــی  عــدم ســالمت زمین هــا، و اســتفاده از آب هــای مختلــف آ
داشــته باشــد؛ زیــرا بــدون ایــن ژرف نگری هــا، بهداشــت یــک 

.)Vitruvius, 2005, 13( خانــه نمی توانــد تأمیــن شــود

ــران  ــژه ای ــم روز جهــان و به وی ــی در عل ــه ایــن مبان بی توجهــی ب
مســئله ای قابــل توجــه اســت. در ایــران بســیاری از ارزش هــا و 
علــوم ایــن حــوزه تقریبــًا از بیــن رفته انــد. بســیاری از شــهر های 
کــه بــه تازگــی مکان یابــی و ســاخته شــده اند دچــار  معاصــر 
بــر اســاس ســطح  از عناصــر طبیعــی  مشــکالت بهره منــدی 
شــاخصه های ســالمت در ســنت هســتند. نظــام علمــی جدیــد 
معمــاری و شهرســازی تــا حــدی بــه قوانیــن جدیــد تنظیــم 
کــه حتــی به دنبــال مطالعــه  کــرده  شــرایط محیطــی اعتمــاد 
و  نیســت  هــم  اقلیمــی  ســنتی  شــاخصه های  و  ک هــا  مال
احتمــال آنکــه ریشــۀ بســیاری از ایــن مشــکالت در بی اعتنایــی 

بــه ایــن علــم ســنتی اســت را هــم جــدی نمی گیــرد.

در ایــن بیــن بــاد به عنــوان یــک عنصــر اقلیمــیـ  ســنتی، تأثیــری 
کنین یــک شــهر دارد. بادهــا نقــش  مســتقیم در ســالمت ســا
حیاتــی در تصفیــه و یــا ایجــاد آلودگــی در یــک شــهر دارنــد. در 
کتــاب او بــه  کتــاب از ده  نوشــتۀ مهــم ویتروویــوس در یــک 
شــکلی مشــروح بــه روش هــای ضــد بــاد کــردن شــهر توجه شــده 
اســت. در متــون تاریــخ معمــاری و شهرســازی ایــران همچــون 
نوشــته های پیرنیــا حساســیت های شهرســازی کهــن نســبت 
ــاد آمــده اســت. وجــه مشــترک همــۀ مباحــث فــوق در آن  ــه ب ب
کــه باد هــا، انتخــاب محــل اســتقرار، کالبــد و ابنیــۀ یــک  اســت 
شــهر را تحــت تأثیــر خــود قــرار می دهنــد. ایــن تحقیــق بــا هــدف 
ــی  ــر آن در مکان یاب ــان و تأثی ــالمت انس ــاد در س ــش ب ــن نق یافت
و ســاختار شــهرها، الگوی هــای رعایــت شــده در شهرســازی 
ســنتی ایــران را بــا تطبیــق دادن آن هــا بــر مبانــی طبــی بررســی 
پیشــینیان  شهرســازی  الگــوی  اثبــات  صــورت  در  می کنــد. 
به عنــوان یــک نظــام شهرســازی منطبــق بــر ســالمت، آن  را 

بــرای تکمیــل شهرســازی مــدرن پیشــنهاد می دهــد.

روش تحقیق
در ایــن تحقیــق ســه بخــش مهــم قابــل تفکیــک هســتند: 
)1( مبانــی اســالمی و طبــی بــاد، )2( شــیوۀ توجــه بــه آن هــا 

از  نمونه هایــی  تحلیــل   )3( و  معمــاری،  و  شــهر  ســاختار  در 
مهمتریــن شــهر ها در بهره منــدی از بــاد مطلــوب یــا حــذف اثــر 

بــد آن هــا.

و  تفســیری  از روش  بــاد،  و ســنتی  مبانــی طبــی  بررســی  در 
لی اســتفاده شــده اســت. بــه ایــن منظــور مهمتریــن و  اســتدال
معتبرتریــن متــون طــب اســالمی )قــرآن، روایــات و تفاســیر طبــی 
آنهــا( و متــون طــب ســنتی )قانون در طــب ابن ســینا، طب الرضا 
و اصــول طبــی رومیــان باســتان( مبنــا قــرار گرفتــه و آموزه هــای 
اقلیمــی آن هــا در خصــوص تأثیــر بــاد، در طراحــی و مکان یابــی 
محیطــی اســتخراج و بررســی گردیــده اســت. در مــوارد نقــص 
بــه نوشــته های  بــا همــان ســبک و ســیاق  تــالش شــد  نیــز 
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کــه حساســیت های  ــد  برخــی از طبیعت  شناســان علمــی جدی
ســنتی دارنــد توجــه شــود. پــس از تنظیــم مبانــی الزم اســت 
ح  کــه در طــب و ســالمت انســانی مطــر شــاخص های ســنتی 
تبدیــل  شهرســازی  و  معمــاری  شــاخص های  بــه  شــده اند 
کار نیــاز بــه بررســی تطبیقــی بیــن حساســیت های  شــوند. ایــن 
کــه شهرشناســان  طبــی و شــهری دارد. تحلیل هــا و الگوهایــی 
و  )ایرانــی(  پیرنیــا  اســتاد  نظیــر  تاریخــی  رویکــرد  بــا  به نــام 
ح کرده انــد می توانــد بســیار راه گشــا  ویتروویــوس )رومــی( مطــر
باشــد. مقایســه و تطبیــق میــان الگوهــای آنــان و تطبیق شــان 
ــا و  ــن الگوه ــان ای ــا را می ــات و انطباق ه ــی، تعارض ــی طب ــا مبان ب

متــون طبــی بررســی می نمایــد.

در بررســی مصداقــی شهرســازی بــا نظــر بــه تحلیــل در حــوزۀ 
کــز اســتان ها و شــهر های بــزرگ  بررســی شــواهد مصداقــی، مرا
و تاریخــی ایــران در بخش بندی هــای اقلیمــی مطالعــه قــرار 
گرفتــه اســت تــا پایبنــدی آن هــا بــه اصــول ســالمت ســنتی 
جمعیــت  و  قدمــت  شــهرها  انتخــاب  معیــار  گــردد.  بررســی 
در شــش اقلیــم ایــران اســت. پــس از آن شــهر های منتخــب 
کیفیــت بــاد بــا توجــه بــه بخــش مبانــی نظــری،  بــر اســاس 
دســته بندی و درجه بنــدی شــدند. مبنــای شناســایی جهــت 
کتاب هــای اقلیمــی جدیــد و آمارهــای  بــاد غالــب در شــهر ها 
ایســتگاه های هواشناســی و اینترنــت اســت. همچنیــن نــگاه 
آموزشــی  بیشــتر  تاریخــی  اصیــل  شــهر های  تحلیــل  در  مــا 
بــروز  تاریــخ، در صــورت  اولویت هاســت. در  و علمــی و فهــم 
اشــتباه ســیر تغییــر و بازنگــری آن نیــز قابــل مشــاهده اســت، در 
حالــی  کــه در شــهر های جدیــد بــا وضــوح بیشــتری می تــوان 
ســنتی  شــاخصه های  بــه  گرفتــه  صــورت  بی اعتنایی هــای 
کــرد و از نتایــج منفــی آن انتقــاد نمــود. ســالمت را مشــاهده 

2. جایگاه باد در آفرینش در مبانی اسالمی
دانســته اند  عربــی  زبــان  در  )ریــح(  واژه  معــادل  را  بــاد  واژه 
)Bostani, 1996, 448(. واژۀ ریــح از ریشــۀ )ر-و-ح( اســت 
ریــح هــوای   .)MohammadebneMansur, 1997, 355(
کنــد آن را ریــح )بــاد(  گــر هــوا حرکــت  متحــرک اســت، یعنــی ا
کن باشــد هواســت. و یکــی از علــل  گوینــد و هنگامــی  کــه ســا
گــر ســه روز بــاد در دنیــا  تــداوم حیــات در دنیــا بــاد اســت چــرا کــه ا
کــه ریــح  نــوزد، هرچــه در روی زمیــن اســت فاســد می گــردد زیــرا 
کــه ســبب دفــع فســاد از تمامــی اشــیاء  به منزلــه مروحــه اســت 
 Majlesi,( می گردانــد  نیکــو  و  متطیــب  را  آن هــا  و  می شــود 
119 ,1983(. در حدیثــی از امــام باقــر)ع( آمــده اســت »هــر 

پدیــده ای در ابتــدای آفرینــش، آب مایــع بــود و عــرش خــدا 
بــر زبــر آن می چرخیــد، خــدا فرمــان داد آب مایــع مشــتعل و 
فــروزان شــد، ســپس فرمــان دیگــری داد تــا ســرد و خامــوش 

شــد. بــا خاموشــی دودی برخاســت و خــدا آســمان ها را از آن 
کســتری فرونشســت و خــدا از آن  دود آفریــد، بــا خاموشــی خا
ک را آفریــد. آب مایــع بــا شــعله فــروزان و بــاد  کســتر بســتر خــا خا
طوفــان در برتــری خــود نــزاع کردنــد آب مایــع گفــت منــم لشــگر 
بــزرگ خــدا شــعله فــروزان گفــت منــم؛ بــاد طوفــان گفــت منم. و 
 Koleini,( »خــدا بــه بــاد طوفــان گفــت بزرگ تریــن لشــگر توئــی
367 ,1990(. ایــن حدیــث به وضــوح در رقابــت چهــار عنصــر، 

نقــش بــاد را در تأثیرگــذاری مثبــت یــا منفــی بــر زندگــی انســان ها 
کــه آن را لشــگر  و از طــرف خــدا بیشــتر دانســته اســت تــا حــدی 
کــرده اســت. در علــوم جدیــد نیــز بــر پایــه  بــزرگ خــدا معرفــی 
تجربــه2 نظراتــی دربــاره بــاد ســامان یافتــه اســت. بــر اســاس 
ــه دارای وزن  ک ــی از هــوا و جــو زمیــن اســت  ــاد جزئ ایــن علــوم ب
و حرکــت گردشــی اســت و حرکــت آن به ســبب فشــاری اســت 
گــردش زمیــن بــر آن وارد می شــود  کــه از ســوی خورشــید یــا 

.)Bazargan, 2000, 256(

کــرده و نشــاط دارد و  پوســت انســان در هــوای خــوب تنفــس 
کــد باعــث تعفــن  کمــی از وزش بــاد نباشــد، هــوای را گــر حــد  ا
هــوای  می گنــدد،  کــد  را هــوای  می شــود.  آن  گرفتــن  بــو  و 
گندیــده عفونــی می شــود. در عیــن حــال بادهــای نامناســب 
کــرده و مخــل ســالمتی  هــم می تواننــد نشــاط بــدن را ســلب 
باشــند و در روان انســان نیــز تأثیــر ســوء دارنــد. امــام صــادق)ع( 
کــد می شــود غــم و انــدوه سراســر  می فرماینــد »وقتــی هــوا را
وجــود انســان را می گیــرد، نفس هــا در ســینه حبــس می شــود، 
افــراد ســالم بیمــار، و بیمــاران بــه زحمــت می افتنــد، میوه هــا 
خــراب، و ســبزی ها متعفــن می گــردد، ســبب بیمــاری وبــا و 
آفــت در غــالت می شــود و ایــن نشــان می دهدکــه وزش بــاد 
بــرای اصــالح حــال خلــق اســت«  از تدبیــر خداونــد حکیــم 
گیاهــان و  )Majlesi, 1983, 119(. در طبیعــت هــم زندگــی 
ــاد تنظیــم می گــردد چنانکــه در قــرآن نیــز مکــرر از  ــا ب جانــوران ب
ــرار گرفتــه اســت.3  ــاد شــده اســت و مــورد قســم معنــوی ق آن ی
کلمــۀ ریــح 14 بــار به معنــی بــاد در قــرآن آمــده اســت و تعابیــری 
ســرمای  آن  در  کــه  بــادی  مــورد  )در  آورنــده  تباهــی  نظیــر 
عاصــف  الهــی،6  نعمــت  )خــوش(،5  طیبــه  اســت(،4  ســخت 
)ســخت وزش(،7 صرصــر )توفنــده(،8 قاصــف )شــکننده(،9 عقیــم 
)مهلــک(10 در مــورد آن آورده شــده اســت. و در برخــی آیــات واژه 
ــزول  ــاح )جمــع ریــح(، به عنــوان بشــارت دهنــده،11 مقدمــه ن ری
بــاران12 و نشــانه ای بــرای اندیشــمندان13 بــه کار بــرده شــده 
کــه  کــرد  اســت. چه بســا از ایــن تعبیــر قرآنــی بتــوان برداشــت 
کــه  جمــع چنــد بــاد مطلوب تــر از بــاد مفــرد اســت، همچنــان 
کــه پیامبــر هنــگام وزش  در روایتــی از پیغمبــر)ص( آمــده اســت 
بــاد، از خداونــد وزیــدن بادهــا )ریــاح( و نوزیــدن بــاد )ریــح( 
برخــی   .)Meibodi, 1958, 437( می کردنــد  درخواســت  را 
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بــاد شــمال در نیمکــره شــمالی از مناطــق خنک تــر مــی وزد از 
همیــن رو غالبــًا ســرما به همــراه دارد. زکریــای رازی در مــورد بــاد 
ــگاه  ــمال از جای ــب ش ــوی قط ــه از س ک ــادی  ــد »ب ــمال می گوی ش
فرقــدان )ســتاره قطبــی یــا دو بــرادران( و بنــات- نعــش مــی وزد 
ســرد و خشــک اســت. تــن را ســخت و نیرومنــد و ســر و حســگرها 
را خشــک می کنــد. ایــن از بهتریــن بادهاســت و دورکننــدۀ 
بیماری هــای  برانگیزاننــدۀ  آنکــه  جــز  اســت،  گندیدگی هــا 
گلــو و ســرماخوردگی و زکام می باشــد  پدیــد آمــده در شــش و 
 .)Razi, 2006, 206( »و بندآورنــدۀ شــکم و پیشــاب آور اســت
کــه از نواحــی شــمالی  ســردی بــاد شــمال به دلیــل آن اســت 
کمتــری نســبت بــه  می گــذرد و نواحــی شــمالی آفتاب گیــری 
نواحــی جنوبــی دارنــد و خنک ترنــد. امــا خشــکی بــاد شــمال از 
آن جهــت اســت کــه برخــالف بــاد جنــوب کــه از دریا هــا می گــذرد 
و رطوبــت بــا خــود به همــراه دارد، ایــن بــاد از نواحــی خشــک 
کــوه می گــذرد و رطوبــت بــا خــود نــدارد و خشــک تر اســت  مثــل 

.)Gorgani, 2011, 364(

کتــاب قانــون خــود در معرفــی بــاد شــمال  ابن ســینا نیــز در 
می گویــد »بــاد شــمالی، تــن را نیــرو می بخشــد، جریــان مایعــات 
ســطح بــدن را مانــع می شــود، منافــذ ریــز پوســت را مســدود 
می کنــد، هضــم را تقویــت می نمایــد، شــکم را بنــد مــی آورد، بــول 
گــر بــاد  را راه می انــدازد و هــوای گنــد وبایــی را اصــالح می کنــد. ا
کــه بــاد جنــوب  شــمال بعــد از وزش بــاد جنــوب آیــد، آنچــه را 
ســیالن داده اســت به ســوی درون می فشــارد و اتفــاق می افتــد 
ج راه یابنــد. بــه همیــن علــت اســت کــه  کــه ایــن مــواد بــاز بــه خــار
غالبــًا بعــد از وزش بــاد جنــوب و پیدایــش بــاد شــمال در تعاقــب 
خ  آن، مــواد از ســر ســرازیر می شــوند و بیماری هــای ســینه ر
می دهنــد، بیماری هــای شــمالی نمایــان می گردنــد، اعصــاب 
آزار می بیننــد و از آســیب دیدگی آن هــا مثانــه و زهــدان، بیمــار 
می شــوند و دشــواری دفــع ادرار، ســرفه، درد دنــده، پهلــودرد، 
 .)Ibnsina, 2012, 62( می کنــد«  بــروز  لــرزش  و  ســینه درد 
به همیــن جهــت همراهــی برخــی بیماری هــا بــا بــاد شــمال 
کــه از بــاد جنــوب ایجــاد  معلــول بیماری هــای قبلــی اســت 
شــده و مربــوط بــه بــاد شــمال نیســت و به راحتــی می تــوان 
خــود را در معــرض بــاد خنــک شــمالی قــرار داد و از شفابخشــی 
آن بهره منــد شــد. بــاد جنــوب بــاد گرمــی اســت و دلیــل گرمــای 
آن وزیــدن از خــط اســتوا یــا قطــب جنــوب اســت. ابن ســینا بــاد 
جنــوب را بســیار ضــد ســالمت و بیمــاری زا دانســته و مهمتریــن 
اثــر منفــی آن را در مــوارد زیــر نــام می بــرد »نیروهــا بــر اثــر بادهــای 
جنــوب سســت می گردنــد، منافــذ پوســت گشــاده می گردنــد، 
حــواس  و  می آینــد  بیــرون  و  می شــوند  برانگیختــه  خلط هــا 
ســنگین می گردنــد. بــاد جنــوب قرحــه را تباهــی و بیماری هــا 
را وخامــت می بخشــد، تــن را الغــر می کنــد، قرحه هــا و نقــرس 

کــه وزش بادهــای متعــدد،  گفته انــد  در توضیــح ایــن روایــت 
بــاد، حاصلــی  بــاران را به دنبــال دارد امــا وزش یــک  بــارش 
 .)Meibodi, 1983, 437( ــود ــارت می ش ــبب خس ــا س ــدارد ی ن
وزش بادهــا تک ســویی نیســت بلکــه در جهــات مختلــف اســت 
و مســبب حرکــت دیگــر اجســام نیــز می شــود.14 قــرآن در مــورد 
نحــوۀ حرکــت و چرخــش بادها کلمه ».... َتْصِریــِف الِریاِح ...«15 
را بــه کار بــرده اســت. تصریــف به معنــای گردانــدن، مکــرر آوردن 
کــردن حــاالت اســت. بادهــا در یک ســو نمی وزنــد  و دگرگــون 
کــه در این صــورت ابرهــا را فقــط بــه یــک ســمت می راندنــد  چــرا 
از  بعــد  می باریــد.  بــاران  محــدودی  ســرزمین های  در  و 
محاســبات و مشــاهدات جغرافیایــی و هواســنجی ســه بعدی 
 )circulation du vents( «کــه اصطــالح «گــردش بــاد بــود 
گردیــد. حــال آنکــه قــرآن در  وارد فرهنــگ و قامــوس اروپایــی 
ایــن کلمــه )تصریــف ریــاح( معانــی جریان مــداری و تحول هــای 
.)Bazargan, 2000, 307( تناوبــی بادهــا را عنــوان می کنــد

3. مبانی طبی و خواص باد
در مبانــی طبــی انــواع بــاد و تأثیــر آن در ســالمت انســان و 
ــی را  ــت خواص ــر جه ــاد ه ــت، و ب ــوده اس ــه ب ــورد مطالع ــم م اقلی
کــه در جســم انســان مؤثــر اســت. در حدیثــی  به دنبــال دارد 
کلیــدی از حضــرت علــی)ع( در مــورد نقــش بادهــای  مهــم و 
ــون در خلقــت انســان و تأثیــرات آن در روحیه هــا و رفتــار  گ گونا
ــود آن  ــوق نم ــد] مخل ــس [خداون ــت »..... پ ــده اس ــانی آم انس
دو گل را و بسرشــت و آن هــا را در جلــوی عــرش قــرار داد و آب هــا 
ــته  ــه فرش ک ــه را  ــته های چهارگان ــس فرش ــد از گل. پ ــیده ش کش
شــمال و جنــوب و صبــا )مشــرق( و دبــور )مغــرب( هســتند امــر 
گل از چهــار جهــت بوزنــد و اختــراع نمودنــد و  فرمــود بــر آن 
اجزایــی از آن گل ترتیــب داده و مفصل هایــی در آن ســاختند 
و در آن از طبایــع چهارگانــه بــاد، خــون، صفــرا، بلغــم را داخــل 
نمودنــد. بــاد را از طــرف شــمال، بلغــم را از مشــرق و صفــرا را 
از مغــرب و خــون را از جنــوب جریــان داده خلقــت آدم تمــام 
و بــدن کامــل شــد. از طــرف بــاد )شــمال(، دوســتی بــا زنــان و 
آرزوهــا و حــرص و طمــع پدیــد آمــد و از صفــرا )غــرب( غضــب و 
ابلهــی و شــیطنت و تمــرد و سرکشــی و عجلــه و شــتاب حاصــل 
شــد. و به وســیلۀ خــون )جنــوب( لــذات و شــهوات و ارتــکاب 
محرمــات آشــکار گردیــد و از ناحیــه بلغــم )میــل( میــل بــه طعــام 
 IbnBabuyeh,( و نیکویــی و بردبــاری و مــدارات به عمــل آمــد
106 ,2005(. عــالوه  بــر شــیخ صــدوق بســیاری دیگــر از راویــان 

به خوبــی  و  نموده انــد  نقــل  را  حدیــث  ایــن  نیــز  حدیثــی 
گــون اخالقــی و رفتــاری و شــخصیتی  گونا می تــوان تأثیــرات 

بادهــا را اســتخراج نمــود.16
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کــه بــه ایــن امــراض دچــار هســتند قــوی و ســالم می ســازد  را 
.)Vitruvius, 2005, 25(

امــا بــاد شــرقی )که از شــرق بــوزد( از بادهــای مطلوب و نشــاط آور 
محســوب می شــود، چنانکــه برخــی عرفــا در تعریــف ایــن بــاد آن 
را عامــل دگرگونــی از حالتــی بــه حالــت دیگــر می داننــد و ایــن 
گــر  گــر از مشــرق و عالــم وحــدت باشــد »بــاد صبــا« و ا دگرگونــی را ا
 Goharin,( از مغــرب و عالــم کثــرت باشــد »باد دبــور« می گوینــد
239 ,238 ,1989(. برخــی بــه نقــل از تذکره االولیــاء گفته اند: باد 

 ,1737 ,Tahanavi( کــه از زیــر عــرش مــی وزد صبــا، بــادی اســت 
ع را فراهــم مــی آورد. بــاد  306(، زمینــه پذیــرش و موافقــت بــا شــر

گــی مخالــف بــاد صبــا شناســانده و آن را زمینه ســاز  دبــور را بــا ویژ
دانســته اند  ع  شــر بــا  مخالفــت  و  نفــس  هــوای  چیرگــی 
)Goharin, 1989, 204()Tahanavi, 1737, 522(. در مبانــی 
کــه از شــرق مــی وزد مطلوب تــر از بــاد  طبــی ســنتی نیــز بــادی 
ــاد شــرق را  وزیــده شــده از غــرب اســت، چنانکــه ابن ســینا نیــز ب
گــر در پایــان شــب و آغــاز  چنیــن وصــف می کنــد »بــاد شــرقی ا
گیــرد لطیف تــر و خشــک تر از هــوای وزشــی  بامــداد وزیــدن 
ــه از خورشــید اعتــدال یافتــه، لطیــف گشــته و رطوبــت  ک اســت 
گــر ایــن بــاد در پایــان روز و آغــاز شــب  آن کاهــش یافتــه اســت. ا
ــاد  ــاد شــرقی از ب کلــی ب ــوزد حالــت آن برعکــس اســت. به طــور  ب
غربــی بهتــر اســت« )Ibnsina, 2012, 63(. در مــورد خصلــت 
بــاد غــرب می گویــد »بــاد غربــی چنانچــه در پایــان شــب و آغــاز روز 
کــه خورشــید بــر آن تأثیــر نگذاشــته  بــوزد از هوایــی آمــده اســت 
گــر ایــن بــاد در  کــم و غلیــظ اســت. ا اســت. چنیــن بــادی مترا
پایــان روز و آغــاز شــب وزیــد، بایــد عکــس ایــن نتیجــه را گرفــت« 
ــاد از شــرق  ــدن ب )Ibnsina, 2012, 63(. از مقایســۀ جهــت وزی
کــه از مشــرق مــی وزد در  کــه، بــادی  و غــرب چنیــن برمی آیــد 
ــر اســت چــون در معــرض  ــر و لطیف ت هنــگام آغــاز صبــح خنک ت
نــور خورشــید نبــوده همچنیــن در پایــان شــب نیــز، چــون بعــد از 
غــروب آفتــاب تــا لحظــات پایانــی شــب گرمــای حاصــل از آفتــاب 
و رطوبــت را از دســت داده، خنک تــر و خشــک تر اســت. چنیــن 
خصلتــی را می تــوان از حــدود بعدازظهــر )ســاعت 16 بــه بعــد( 
گرماســت تــا )6 صبــح( کــه اوج خنکــی اســت انتظــار  کــه اوج 
داشــت. در طــول شــب تــا ســحر شــرق هم زمــان خنک تــر از 
غــرب بــوده و منشــأ ایــن بــاد شــرق اســت در حالــی  کــه در حلــول 
روز به طــور هم زمــان غــرب از شــرق خنک تــر و منشــأ بــاد اســت. 
و همیــن امــر ســبب می شــود بــاد غربــی در ابتــدای صبــح تــا 
ــظ و  ــاب غلی ــرض آفت ــری در مع ــدم قرارگی ــل ع ــب به دلی ــاز ش آغ

ســردتر و نســبتًا مفیــد باشــد.

امــا بادهــا در فصــول مختلــف از جهــات مختلــف می وزنــد و 
در هــر فصــل بــاد غالبــش خواصــی را بــرای آن فصــل ایجــاد 
کــه از آغــاز تابســتان تــا آغــاز زمســتان مــی وزد  می کنــد؛ بــادی 

ــی آرد،  ــار م ــردرد به ب ــازد، س ــال می س ک مبت ــوزنا ــارش س ــه خ را ب
گلــو  خــواب آور اســت و تب هــای عفونــی همــراه مــی آورد ولــی 
می رســد  به نظــر   .)Ibnsina, 2012, 62( نمی نمایــد  زبــر  را 
گرم تــر و  گذشــتن از نواحــی  بیشــتر ایــن خــواص بــه جهــت 

همراهــی خصلت هــای آن بــا خــود اســت.

رازی از مضــرات بــاد جنــوب چنیــن می گویــد »بــاد جنــوب 
ناحیــه ســتارۀ  از  از ســوی قطــب جنــوب  کــه  اســت  بــادی 
ســهیل17 مــی وزد، تــن را شــل و بــه حســگرها آســیب می رســاند. 
ســردرد و آمــاس قرنیــه و نوبت هــای صرعــی و تب هــای عفونــی 
گلــو و ســینه را زبــر نمی کنــد و ایــن بــاد  را برمی انگیــزد، ولــی 
گــر در تابســتان و آخــر  بیشــترین بیمارهــا را مــی آورد. به ویــژه ا

بهــار بــوزد«.

خصلت هــای بــد و بیمــاری زا در مــورد بــاد جنــوب و خصلــت 
از مشــترکات مباحــث همــۀ  بــاد ســرد شــمالی  شفابخشــی 
کنــش  وا و  اســت  رازی  و  ابن ســینا  نظیــر  ســنتی  طبیبــان 
گذشــته بــه ایــن امــر در ادامــه قابــل  معمــاری و شهرســازی 
بررســی اســت. بــا ایــن حــال ایــن مســئله بــه  هیچ وجــه در 
معمــاری و شهرســازی معاصــر مــورد توجــه نیســت و اساســًا 
دیــدگاه  دارد.  قــرار  جــدی  کم توجهــی  مــورد  بــاد  مســئله 
معمــاران و شهرســازان گذشــتۀ روم از ایــن هــم محتاطانه تــر 
اســت. ویتروویــوس در مــورد بادهــا می گویــد بادهــای ســرد 
بادهــای  و  سســت کننده اند  گــرم  باد هــای  نامطبوع انــد، 
کــه بــاد جنوبــی اســت مــردم  مرطــوب ناســالم اند. در آنجــا 
بــه ســرفه  اســت،  غربــی  کــه شــمال  آنجــا  بیمــار می شــوند، 
 Vitruvius,( می یابــد  بهبــود  شــمالی  بــاد  بــا  می افتنــد، 
گــرم  کــه بــاد  24 ,2005(. در ســاخت شــهر ها بایــد از نواحــی ای 

 .)Vitruvius, 2005, 13( ــر حــذر باشــیم کنان مــی وزد ب ــر ســا ب
از دیــد او باد هــا آورنــدۀ هــوای ناســالم از محیط هــای آلوده انــد 
»پــس بــا بســتن خانه های مــان رو بــه بادهــا، نــه فقــط آنجــا 
بلکــه  می کنیــم  بهداشــتی  ســالمندند  کــه  مردمــی  بــرای  را 
ــم  ــوب ه ــای نامطل ــر مکان ه ــی از دیگ ــای ناش ــرای بیماری ه ب
دیگــر  بهداشــتی  مکان هــای  در  کــه  بیمارانــی  اســت،  مؤثــر 
ــا شــکلی دیگــر از درمــان معالجــه شــوند، در اینجــا  می تواننــد ب
بــا لطافــت حاصــل از راه  نــدادن بادهــا زودتــر بهبــود می یابنــد. 
کــردم و ســخت  کــه بــه آن هــا اشــاره  کــه در محالتــی  امراضــی 
درمــان می شــوند: زکام، گرفتگــی صــدا، ســرفه، ذات الجنــب، 
ســل، ترشــح خــون از دهــان و همــه دیگــر )امراضــی( هســتند 
کــه نــه بــا تضعیــف نظــام )بــدن(، بلکــه بــا تقویــت آن معالجــه 
)و(  ســنگین،  معتــدل،  هــوای  دیگــر  ســویی  از  می شــوند. 
کــه دائمــًا این ســو و آن ســو نمی وزنــد، کالبــد آنــان را  بــی وزش 
بــا ســکون بی تزلــزل خویــش تقویــت می کنــد، پــس مردمــی 
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اســت.  بررســی  قابــل  بارزتــر هســتند(  اول  مــورد   4 معمــواًل 
ــرای یــک شــهر از گذشــته مــورد  ــاد ب ــرای ب بحــث منشــأ ســالم ب
ــاب  ــای انتخ ــی از معیار ه ــه یک ک ــه ای  ــت به گون ــوده اس ــه ب توج
شــهر از نظــر ویتروویــوس، )نبــود( مــرداب در نزدیکــی آن بــود؛ 
زیــرا هنگامی کــه نســیم صبحگاهــی هنــگام طلــوع خورشــید 
ــا مــه  ــا خــود مــه از مــرداب بیــاورد و ب ــر ب گ ــوزد، ا به ســوی شــهر ب
کنان  آمیختــه باشــد دم مســموم جانــوران مــرداب در پیکــر ســا
 Vitruvius,(.مــی وزد، و آن مــکان را ناســالم خواهــد ســاخت
کنــده از بخــار آب بســیار و فشــرده برخاســته  12 ,2005(هــوای آ

کــه آب آن هــا ایســتاده و گندیــده  از دریاچه هــا و مردابی هایــی 
اســت، بــوی بــد را از ایــن گندیدگــی و ماندگــی آب را می گیــرد. و 
گــرم  کــه از یکجــا مانــدن و فشرده شــدن بســیار  یــا هوایــی اســت 
 Razi,( کــه بــاد نمی توانــد آن را بوزانــد و داغ شــده به گونــه ای 
کــه دریــا منشــأ وزش  207 ,2006(. در مــورد شــهر های ســاحلی 

گــر شــهر ســاحلی رو بــه  آن هاســت نیــز از نظــر ویتروویــوس ا
جنــوب داشــته باشــد، ســالم نخواهــد بــود. زیــرا در تابســتان 
گــرم می شــود و در  آســمان جنــوب هنــگام طلــوع خورشــید 
ظهــر آتشــین اســت« )Vitruvius, 2005, 27(. همچنیــن بــاد 
کــه خــود ماهیتــًا غلیــظ اســت به واســطۀ عبــور  وزیــده از جنــوب 
از دریــا بخــار حاصــل از تبخیــر آب غلظــت آن را دو چنــدان کــرده 
گــر دریــا  گرمــا غلیظ تــر نیــز می شــود. ا و هــوای شــهر عــالوه بــر 
در ســمت شــمال باشــد آن شــهر هــوای ســردی دارد به ســبب 
ــاد شــمالی ماهیــت خــودش ســرد اســت و هنــگام عبــور  آنکــه ب
ــر می کنــد و شــهر ســاحل  ــا ســردی مضاعــف در آن اث از روی دری
گذرگاه هــای شــهر  گــر  آن در معــرض ســرما خواهــد بــود امــا ا
کــه بــاد به خوبــی در آن شــهر جریــان  به گونــه ای گشــاد باشــد 
داشــته و بخــار دریــا نیــز بــه آن شــهر راه داشــته باشــد در هــوای 
آن شــهر عفونــت نبــوده و هــوای ســالم دارد. در صورتــی  کــه 
کــوه راه بــاد را در خــود بگیــرد هوایــش زود عفونــی می شــود 
کــوه مانــع جریــان  کــه  )Gorgani, 2012, 364(. به صورتــی 

کــه از پایــان زمســتان تــا پایــان  تابســتان مــی وزد از  و بــادی 
کــه از ســوی شــرق  نظــر گرمــی و ســردی میانــه هســتند. بــادی 
مــی وزد بهتــر و ســالم تر اســت. فشــرده ترین و بدتریــن آن هــا 
بادهــای وزیــده از ســوی غــرب اســت )Razi, 2006, 207(. امــام 
کــه کتابــی معتبــر در ایــن  رضــا علیه الســالم در رســالۀ ذهبیــه 
ح طبیبــان مختلفــی قرارگرفتــه اســت  زمینــه بــوده و مــورد شــر
کــرده و تأثیــر آن هــا در خصلــت  از ماه هــای رومــی18 اســتفاده 
بادهــای آن هــا را توضیــح داده انــد. ایشــان در مــورد بادهــای 

فصــول مختلــف می فرماینــد )جــدول  1(.

ــد  ــاد شــرق عنــوان کرده ان ــاد را ب ــی اســالمی موافق تریــن ب مبان
ــه عفونــت هــوا را از میــان  ک ــادی  ــی طبــی، موافق تریــن ب و مبان
می بــرد بــاد شــمال بیــان نموده انــد. پــس از آن بــاد مشــرق 
ســپس بــاد مغــرب، و نامناســب ترین بــاد جنــوب اســت. در 
مجمــوع دو بــاد شــمال و شــرق باد هــای مطلــوب و جنــوب و 

غــرب نامطلــوب هســتند. 

3. تأثیر باد در مکان یابی
بــا توجــه بــه بحــث طبــی، جهــت وزش هــر بــاد تأثیراتــی از 
بعــد ســالمت انســان به دنبــال دارد، امــا عــالوه  بــر اهمیــت 
اثرگــذاری آن حائــز  نیــز در  بــاد، منشــأ وزش  جهــت وزیــدن 
اهمیــت اســت. در هــر شــهر بادهــای غالــب منشــأ متفاوتــی 
دارنــد و بالطبــع آثــار حاصــل از آن را ایجــاد می کننــد. بــرای 
گرچــه جــزء بادهــای  کــه از ســمت شــرق مــی وزد ا مثــال بــادی 
ک  گــر کویــر منشــأ وزش آن باشــد، گــرد و خــا مطلــوب اســت امــا ا
گرمــای حاصــل از آنجــا را بــا خــود بــه ســطح شــهر آورده و  و 
کــه بــاد نامطلــوب  ســبب آلودگــی می شــود. یــا بــاد جنوبــی 
گرمــای آن  کــه روی آن بــرف باشــد  کوهــی بــوزد  گــر از  اســت ا
نظیــر  محیط هایــی  از  بــاد  نشــأت  محــل  می یابــد.  تعدیــل 
ــران  ــه در ای ک ــت  ــگل اس ــرداب و جن ــت، م ــوه، دش ــر، ک ــا، کوی دری
)کــه  مــورد  هــر  مصداقــی  نمونه هــای  آن  اقلیمــی  تنــوع  بــا 

ویژگی ها ماه فصل

نوفاطمفضشهفراربشفهلن فضنفورن،فضزاجف صلف
نمشوفنوفق فبیرنضن فضنفورن،فخش فهزفرنباف
ضنفقی ،فهشنبشیفوزعنفنوفق فازی  فضنفکیزن.

فبیفش ف
)قارطل(

نمشو

نوفاطمفضشهفهشنبشفهشففضنفورنفنفاطمفضشهفقخزف
فایشوف)ضز( صلفنمشوفاست.

هشنبشیفس رمفنوفاطمفضشهفو ی فضنفورنف
بنگشمفوبفرکشمفهزففبیمش فضنفقی فهشنفو شلف
ازی  فضنفکیزنفنوفاطمفضشهفضزاجفهزفتری فنف
چیزبشیفضزتربفخشون فهشزحفنفسشزمف

ضنفکزنن.

فقبف)انت( تشهفتش 

ویژگی ها ماه فصل

هشنبشیفضهتلففنوفاطمفضشهفضنفارنفهشنفهبشفنوف
ق فبفسفضنفکش .

تشرطمف
کتبز( االف)ا پشطیز

نوفق فضشهفهشنبشیفتن فو ی فضنفورنفسزضشیف
برافزیشنفضنفکزنن.

کشبش فاالف
)نسشضبز(

هشنبشفنوفق فضهتلففضنفورنفهشوا فزیشنفرضفتش 
کیشهفنفقلففسزفارفرضیمفنیرا ف ضنفهشون،ف

ضنفقاون،فقبفنوفوشخزفبشیفنوختش فرشریف
ضنفورن.

فوبشطف
)ضشوس(ف

گی هــای آن در بیــان امــام رضــا  جــدول1. باد هــای فصــول مختلــف و ویژ
)ع( )مأخــذ: نگارنــدگان(
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کــوه در جبهــۀ غربــی  جنــوب می شــود. تنهــا در صــورت وجــود 
کــه مانعــی جهــت آفتاب گیــری شــهر و وزش  مناســب اســت 
بــاد شــمالی و شــرقی نباشــد در عیــن حــال از وزش بــاد غربــی 
کــه  کنــد. ایــن امــر نیــز تنهــا وقتــی مطلــوب اســت  جلوگیــری 
کــرده و  کــه جریــان هــوا را قطــع  کــوه به  گونــه ای نباشــد  شــکل 
کــه  کنــد. همچنیــن شــهرهایی  نوعــی ســکون هوایــی ایجــاد 
ــند،  ــا در جایــی پســت باش ــه ی گرفت ــا را فرا ــو آن ه ــر س ــا از ه کوه ه
کــوه شــهری  هــوای شــرجی دارنــد. معتدل تریــن شــهر نزدیــک 
اســت که ســوی مشــرق و ســوی شــمال او گشــاده باشــد و سوی 
جنــوب و مغــرب آن بســته باشــد )Gorgani, 2012, 363(. امــا 
ــه ایــن  ک ــوه در شــرق مناســب ترین اســت  ک از بهــر آفتاب گیــری 

.)Razi, 2006, 207( مزیــت را نیــز داراســت

هــوا در شــهر شــده و هــوا را محصــور می کنــد و ماندگــی هــوا 
باعــث بیمــاری از جملــه وبــا می شــود. پیرنیــا نیــز در این بــاره 
کــه شــهر های پــای  می گویــد »در گذشــته بــر ایــن بــاور بودنــد 
فراهــم  باشندگانشــان  بــرای  گونــی  گونا دشــواری های  کــوه 
کــوه  آن  شــمال  در  کــه  ری  شــهر  نمونــه  بــرای  می آوردنــد. 
ــوده  ــام آور ب ــودن ن ــز ب ــه وباخی ــوده، ب ــی شــهربانو( ب تبــرک )بی ب
کنــون چندبــار جــای شــهر دگرگــون گشــته  اســت. از ایــن رو تا
کــوه البــرز جــای دارد و یکــی  اســت. شــهر تهــران هــم در پــای 
کــوه  کــه  از آلوده تریــن شــهر ها اســت. دلیــل مــردم ایــن بــود 
جلــوی وزش بــاد و جریــان هــوا را می گیــرد و هــوای آلــوده برجــا 
می مانــد« )Pirnia, 2008, 135(. ایــن مســئله در شــهر های 
کــم آلودگــی هــوا بــاز هــم بیمــاری زا  گذشــته بــا ســطح  مهــم 
کــه بــا ســطح آلودگــی بــاالی هــوای  بــوده اســت و طبیعــی اســت 
ــژه پیــدا کنــد. همجــواری شــهر  شــهر های معاصــر اهمیتــی وی
ــوه  ک ــر  ــه ب ک ــد: ابتــدا شــهر هایی  ــر دو نوع ان ــرات آن ب ــوه و اث ک ــا  ب
گفتــۀ رازی  واقــع شــده اند یــا در پایــۀ آن قــرار دارنــد، کــه بــه 
ــراوان  ــاد در آن ف ــه وزش ب ک ــرار گرفتــه  ــر بلنــدی ق ــه ب ک شــهری 
ــت  ــوب اس ــش خ ــت و هوای ــترده اس ــراخ و گس ــهری ف ــت، ش اس
)Razi, 2006, 207(. ویتروویــوس نیــز در تأییــد ایــن حــرف 
و  بلندی هــا  در  غالبــًا  ســالمت بخش  »بادهــای  می گویــد 
جلگه هــای همــوار می وزنــد« )Vitruvius, 2005, 12(. دوم 
ــر در  گ ــوه ا ــته اند، ک ــتقر گش ــوه مس ک ــی  ــه در نزدیک ک ــهر هایی  ش
گرچــه شــهر در موقعیــت آفتاب گیــری  بخــش شــمالی باشــد ا
ــر شــمال اســت  ــاد دلپذی ــرای ب ــی ب ــع بزرگ ــرار می گیــرد امــا مان ق
کــه بــاد مطلوبــی نیســت.  و عامــل نامناســبی بــرای بــاد جنــوب 
گرچــه عامــل مناســبی بــرای  کــوه در جنــوب شــهر نیــز ا در مــورد 
کــم اســت  گندیدگــی در آن شــهر  بــاد شــمالی اســت، و تــب و 
)Razi, 2006, 207(، امــا مانــع از آفتاب گیــری شــهر از ناحیــه 
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بــرای آن شــهر محســوب می گشــت؛ زیــرا در هنــگام  قبولــی 
وزش بــاد ســرد افــراد به دلیــل ســرمای شــدید نمی توانســتند 
کوچه هــا بماننــد )Vitruvius, 2005, 37(. آن هــا الگویــی  در 
بــه  بــاد  نفــوذ  از  ممانعــت  بــرای  شــهر  بدنــۀ  طراحــی  بــرای 

کردنــد. کوچه هایشــان طراحــی  خانه هــا و 

در فرهنــگ رومــی بــر وجــود 4 بــاد اصلــی )شــمال، جنــوب، 
محتاط تــر  طراحــان  امــا  بــود،  نظــر  اتفــاق  غــرب(  شــرق، 
ج هایــی غالــب بــر 8 وجــه بــرای جهت یابــی بــاد، در مرکــز شــهر  بر

.)Vitruvius, 2005, 38( می کردنــد  بنــا 

کوچه هــا بــر خطــوط تقســیم  گذرگاه هــا و  در ایــن شــیوه بایــد 
ــا در راســتای  شــده )نقطه چیــن( بیــن دو بــاد قــرار می گرفتنــد ت
وزش بــاد نیفتنــد. طبــق ایــن تنظیــم از نیــروی ناموافــق باد هــا 
گذرگاه هــا جلوگیــری می شــود. در صورتــی  کــه  بــه خانه هــا و 
گذرگاه هــای باریــک در معــرض وزش بــاد باشــند هــوای آورنــده 
از حومــۀ شــهر توســط بادهــا در آن هــا حبــس می شــود و ســبب 
کــه مخــل آســایش و ســالمتی اســت.  کــد اســت  ایجــاد هــوای را
ــاد  کــه ب بنابرایــن ردیــف خانه هــا بایــد پشــت بــه جهاتــی باشــد 
بــه آن هــا مــی وزد، تــا هنــگام وزش در ســطح شــهر در اثــر برخــورد 
Vitruvius, 2005,( بــا بدنــۀ خانه هــا نیرویــش شکســته شــود

.)39-40-41-42

4 . 2. الگــوی ایرانــی: بــه تعبیــر پیرنیــا از دیربــاز بــه چینــش 
کــه تــا پیــش  خانه هــا در برابــر بــاد توجــه می شــده به گونــه ای 
کــه در تپــه زاغــه  کــوچ آریائیــان بــه ایــن ســرزمین مردمانــی  از 
کــز اولیــه جهــت کشــاورزی در  در دشــت قزویــن (کــه یکــی از مرا
ایــران بــوده) ســکونت داشــتند، بیشــتر خانه هــای خــود را بــه 
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جــدول 2. کیفیــت بــاد شــهرها در اقلیــم معتــدل و مرطــوب به ترتیــب نزولــی 
)مأخــذ: نگارندگان(

شهر هانوع اقلیم
جهت باد 

غالب19
منشأ 

باد20
مدل سازی

N

وروتزفکزمفنفضزترب
ففومزفنوتفنوت22فغزبابرار

ــی  ــب نزول ــوب به ترتی ــرم و مرط ــم گ ــهر ها در اقلی ــاد ش ــت ب ــدول 5. کیفی ج
)مأخــذ: نگارنــدگان(
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جدول 6. کیفیت باد شهر ها در اقلیم بسیار گرم و مرطوب به ترتیب نزولی

مدل سازNمنشأ باد20جهت باد غالب19شهر هانوع اقلیم
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گــرم و خشــک به ترتیــب نزولــی  جــدول 7. کیفیــت بــاد شــهر ها در اقیلــم 
نگارنــدگان( )مأخــذ: 

به منظــور تحلیــل مصداقــی از پهنه بنــدی شــش گانه اقلیــم 
ابتــدا  شــهرها،  بــاد  تحلیــل  بــرای  گردیــد.  اســتفاده  ایــران 
نیازمنــد دســته بندی اقلیمــی آن هــا و ســپس معیــار قــراردادن 
منشــأ و جهــت وزش شــان بــا توجــه بــه خــواص آن هــا هســتیم. 
و  جمعیــت  و  تاریخــی  اصالــت  معیــار  بــا  شــهر ها  انتخــاب 
گرفــت تــا از هــر اســتان اصیل تریــن و  تنــوع انســانی صــورت 
ــا مقایســۀ آن هــا  گیــرد. ب ــرار  مهم تریــن شــهر ها مــورد بررســی ق
کیفیت تریــن و کم کیفیت تریــن شــهر در هــر اقلیــم مشــخص  با
بــاد  بــا توجــه بــه بهره منــدی از  آنــان  شــده و ســاختار های 
مطلــوب یــا راه مقابلــه بــا بــاد نامطلــوب بررســی می گــردد. 
کــه در  رتبه بنــدی بــاد در هــر اقلیــم بــر اســاس خــواص بادهــا 

ح شــده در جــداول زیــر آمــده اســت. مبانــی نظــری مطــر

مختلــف،  اقلیم هــای  در  شــهر ها  بــاد  کیفیــت  بــه  نظــر  بــا 
کــه مطلوب تریــن  بــرای تحلیــل ســاختار شــهری، آن هایــی 
و نامطلوب تریــن بــاد را در هــر اقلیــم دارنــد از نظــر چیدمــان 
راه هــای  ســپس  می شــوند.  بررســی  خانه هــا  و  گذرگاه هــا 
مقابلــه بــا بــاد نامطلــوب و بهره گیــری از بادهــای مطلــوب در 

می شــود. تحلیــل  آن هــا 

4. ساختار شهری
دفــع بــاد نامطلــوب و جــذب بــاد مطلــوب در شــهر های ســنتی 
ــا  کــه در ادامــه ب راهکارهایــی را در ســاختار شــهر داشــته اســت 
مــروری بــر تجــارب ایــران و غــرب الگوهــای ســنتی ایــن مواجهــه 

مــورد بررســی قــرار می گیــرد.

ــت  ــوس، اولوی ــد ویترووی ــو از دی ــن الگ ــی: در ای ــوی روم 4 . 1. الگ
ــوم  ــده و مذم ــری نکوهی ــاد عنص ــًا ب ــت و اساس ــاد اس ــز از ب پرهی
کــه بیمــاری زا اســت، و بــا جلوگیــری از نفــوذ بــاد  تلقــی می شــود 
بــه خانه هــا آن مــکان را بهداشــتی می کردنــد. به همیــن دلیــل 
کــه بــاد  گــر پیش بینــی می شــد  کوچه هــا نیــز ا گذرگاه هــا و  در 
کوچه هــا نــوزد، آن شــبکه بندی، طراحــی قابــل  در راســتای 



فـصــــــــلنــــــامـــــــه
 علـمی-پژوهـشی
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 Pirnia,( و اســتخر، خانه هــا در ایــن راســتا ســاخته شــده اند
.)2007, 137

کرمانــی: ایــن رون در راســتای شــرقی ـ غربــی اســت. در  رون 
کرمــان، همــدان، آبادی هــای آذربایجــان  شــهرهایی ماننــد 
غربــی و در ســرزمین ُارارتوهــا و در خــوی و برخــی شــهرهای 
دیگــر، خانه هــا در ایــن راســتا ســاخته شــده اند. در کرمــان گاه 
گــر خانه هــا در هــر راســتای دیگــری جــز  توفــان ســیاه مــی وزد و ا
کرمانــی ســاخته می شــدند، نمی توانســتند در برابــر آن  رون 
ــد  ــوه الون ک ــاد و  ــوه عباس آب ک ــه  ک ایســتادگی کننــد. در همــدان 
در پیرامــون آن هســت خانه هــا بــا ایــن رون ســاخته می شــوند 
گــر در راســتای شــمالیـ  جنوبــی ســاخته می شــدند، مــردم  و ا
در ســوز و ســرمای زمســتان هرگــز نمی توانســتند تــاب آورنــد 

.)Pirnia, 2007, 138(

مشــخص  ایرانــی  و  رومــی  شــهری  ســاختار  مقایســۀ  بــا 
کــه در الگــوی شــهری رومیــان، چارچــوب خانه هــا و  می شــود 
ــوده امــا در ســاختار ایرانــی در ســه ســو  گذرگاه هــا در چهارســو ب
کوچه هــا را جهت دهــی می کردنــد و ایــن به دلیــل  خانه هــا و 
گذرگاه هــا در  کــردن خانه هــا و  پرهیزنمــودن معمــاران از بنــا 
کــه بــر 8  جهــات اصلــی بــوده اســت. در مــدل رون بنــدی رومــی 
کــه ابنیــه یــا گذرگاه هــا  جهــت اســتوار اســت به گونــه ای اســت 

میــان چهــار ســوی اصلــی بــاد بیفتنــد )شــکل   3(.

تفــاوت ایــن چهــار رون رومــی و ســه رون ایرانــی در آن اســت کــه 
رون شــرقی و رون غربــی رومــی )شــکل   4( کــه بــا افــق زاویــۀ 23 

درجــه را می ســازند در قالــب دو رون جــدا معرفــی می شــوند.

بــا توجــه بــه مبانــی طبــی از حیــث جهــت بــاد و برتــری بادهــای 
شــمال و شــرق بــه بادهــای غــرب و جنــوب، در هــر ســه رون 
ایرانــی میــل بــه دریافــت بــاد شــمال و عــدم جــذب بــاد جنــوب 
کــردن ســاختمان بــه ســمت جبهــۀ جنــوب قابــل  نظیــر پشــت 
بــرای  جهت گیــری  بهتریــن  راســته  رون  اســت.  مشــاهده 
بهره منــدی از بــاد شــمال و بــاد شــرق اســت و به همیــن جهــت 
در صــورت امــکان بــر دو رون دیگــر برتــری دارد. رون اصفهانــی 
آمادگــی بهره منــدی از بــاد شــمال و غــرب را دارد و نســبت بــه 
جنــوب مقابلــه دارد و در برخــی شــهر ها قابــل توصیــه بــوده 
چنیــن  جدیــد  محیطــی  شــرایط  تنظیــم  در  اینکــه  اســت. 
کشــیدگی را عامــل بهره منــدی از آفتــاب صبحگاهــی و بهتریــن 
حالــت کســب انــرژی می داننــد بــا توجــه بــه اســتقرار ســاختمان 
در دو جبهــۀ شــمال و جنــوب چنــدان قابــل دفــاع نیســت. رون 
ــاد  ــه ب ــرقی - ک ــاد ش ــوی ب ــتقیم رو به س ــور مس ــه به ط ک ــی  کرمان
کــه بــاد بــد غربــی دارنــد  مطلوبــی اســت - دارد، در مکان هایــی 
پــر اســتفاده اســت. ایــن  رون بــا انحــراف )20( بــه جنــوب پشــت 
کــرده و رو بــه شــرق و شــمال دارد. ایــن رون در اروپــا شــناخته 
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برایمختلف،یهااقلیمدرهاشهربادکیفیتبهنظربا
وترینمطلوبکهییهاآنشهری،ساختارتحلیل

چیدماننظرازدارنداقلیمهردررابادتریننامطلوب
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هایروشبررسیمنظوربهایراناقلیم6درنامطلوبو

)مأخذ: نگارندگان(بادبامواجهه

شهریساختار.4

سنتییهاشهردرمطلوببادجذبونامطلوبباددفع
باادامهدرکهاستداشتهشهرساختاردرراراهکارهایی

مواجههاینسنتیالگوهایغربوایرانتجارببرمروری
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ج بــاد 8 جهــت در فرهنــگ رومــی بــا نصــب بادنمــا در مرکــز  شــکل 1. بــر
را  الزم  تصمیم گیــری  مــردم  عمــوم  وزش  جهــت  مشخص شــدن  و  آن 
ســاختار  در  بــاد  اهمیــت  ویتروویــوس  نقــل  طبــق  می کردنــد.  اتخــاذ 
شــهر و زندگــی مــردم ایتالیــا مهــم و قابــل توجــه بــوده اســت )مأخــذ: 

.)Vitruvius, 2005, 42

اشــکال 4 گــوش و در جهــت شــمال شــرقی بــه جنــوب غربــی و یــا 
بالعکــس می ســاختند؛ انتخــاب جهت گیــری خانه هــا بــا توجــه 
بــه جهــت باد هــای دائمــی راز و مــه در دشــت قزویــن بــوده 
اســت. در اینجــا عــرض خانه هــا در مقابــل بادهــا قــرار می گرفتــه 
کمتــری بوده انــد ایــن جهت گیــری  کــه دارای ســطح  اســت 
ــاد  ــری و ب ــرم کوی گ ــاد  ــاد راز ب ــده )ب ــاد ش ــای ی ــوذ باد ه ــع نف مان

.)Pirnia, 2007, 40( می شــد )کویــری مــه بــاد ســرد 

پیرنیــا اهمیــت ایــن ســویابی متأثــر از جهــت بــاد در ایــران 
کــه ســه الگــوی نهادینــه و اســتاندارد  را تــا حــدی می دانــد 
نــام رون  بــه  شــدۀ تاریخــی را در جهت گیــری خانــه و شــهر 
کــه بــا ســه الگــوی )شــکل   2( رون راســته، رون  برمی شــمارد 
شــده  شــناخته  ایــران  تاریــخ  در  کرمانــی  رون  و  اصفهانــی 

بودنــد.

کــه درون یــک  کــدام از ایــن رون هــا را از روی چهارپهلویــی  هــر 
می دادنــد؛  نشــان  می گرفتــه  جــای  منتظــم  شــش پهلوی 
)زاویــه(  گوشــۀ  از میــان دو  راســتای شــمال  کــه  به گونــه ای 
.)Pirnia, 2007, 135( روبــه روی هــم ایــن شــش پهلو می گــذرد

رون راســته: ایــن رون در راســتای شــمال  شــرقی ـ جنــوب 
ــی ایــران ماننــد یــزد و تهــران،   غربــی اســت. در شــهرهای کانون
در جهــرم و تبریــز در شــمال غربــی ایــران و در برخــی شــهرهای 
ــن  ــده اند. ای ــی ش ــته جهت یاب ــۀ رون راس ــر پای ــا ب ــر، خانه ه دیگ
راســتا نزدیــک بــه راســتای قبلــه اســت. شــهر یــزد از شــهرهای 
بســیار  اهمیــت  از  آن  در  خانــه  ســویابی  کــه  اســت  کویــری 
برخــوردار اســت. مــردم شــهر، رون شــرقیـ  غربــی را نکبت بــار 
کــه بــا آب و هــوا و تابــش آنجــا بســیار ناســازگار  می داننــد؛ چــرا 
در  و  ســرد  زمســتان،  در  راســتا  ایــن  در  خانــه  درون  اســت. 

.)Pirnia, 2007, 136 ( گــرم خواهــد بــود تابســتان 

رون اصفهانــی: ایــن رون در راســتای شــمال غربــیـ  جنــوب 
شــرقی اســت. در شــهرهایی ماننــد اصفهــان، تخــت جمشــید 
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بهــره زیــادی از بــاد شــمال و شــرق می گیــرد در شــهر بــه کار رفتــه 
اســت.

گــرم و خشــک شــهر خرم آبــاد بــا بــاد  5 . 2 . 2. در همیــن اقلیــم 
غالــب از جنــوب غــرب و منشــأ دشــت دارای بــاد نامطلــوب 
را  جنــوب  و  غــرب  بــاد  نامناســب  خــواص  کــه  چــرا  اســت 
داراســت. پــس بــرای دفــع ایــن بــاد بایــد ابنیــه کامــاًل پشــت بــه 
ــهود  ــکل مش ــه در ش ک ــور  ــه همان ط ک ــوند  ــاخته ش ــاد س ــن ب ای

اســت رون ایــن شــهر بــرای دفــع بــاد، راســته اســت.

گــرم و خشــک شــهر زاهــدان بــا بــاد   5 . 3 . 1. در اقلیــم بســیار 
کــوه مناســب ترین بــاد را داراســت چــرا  غالــب شــمال و منشــأ 
ــده و  ــدان ش ــوه دوچن ک ــدن از  ــا وزی ــرمایش ب ــمال س ــاد ش ــه ب ک
در ایــن اقلیــم بــاد مطلوبــی اســت. از طرفــی ایــن اقلیــم بایــد 
رون  بهتریــن  و  باشــد  بادهــای خنــک  بــه ســمت  متمایــل 
کــه در ایــن شــهر پیداســت رون راســته اســت چــرا  همان طــور 

کــه میــل بــه ســمت بــاد شــرق و شــمال دارد.

5 . 3 . 2. در ایــن اقلیــم شــهر دزفــول بــا بــاد غالــب جنــوب غربــی 
کــه مضــرات بــاد جنــوب و غــرب را توأمــان دارد،  از منشــأ دشــت 
کــرده از  کــه دفــع ایــن بــاد  کنــد  بایــد به گونــه ای جهت گیــری 
گــرم منطقــه  همیــن رو رون آن راســته اســت. اقلیــم مرطــوب و 
کــه  گرچــه نیــاز بــه بــاد دارد ولــی نامطلوبیــت بــاد جنــوب غربــی  ا
کــردن شــهر بــه آن بــا رون  منشــأ دریــا و کویــر دارد ســبب پشــت 

راســته شــده اســت.

ــب  ــاد غال ــا ب ــت ب ــهر رش ــوب ش ــدل و مرط ــم معت 5 . 4 . 1. در اقلی
ــاد مطلوب تــری اســت چــرا  کــوه دارای ب ــا و  شــمال غربــی از دری
کــه خواصــی از بــاد شــمالی را داراســت پــس بایــد متمایــل بــه بــاد 
مطلــوب باشــد از همیــن رو رون آن اصفهانــی اســت، و بــرای 
کــوران هوایــی دارد  کــه نیــاز بــه  شــهر مطلوبــی چــون رشــت 

ضــروری اســت.

شــده و بســیار پــر اهمیــت بــوده اســت. بــه تعبیــر دیگــر انتخــاب 
ایــن جهــات زاویــه دار نســبت بــه محور هــای اصلــی بــاد بــه ایــن 
کوچه هــا  کــه اواًل بــاد در هیــچ جهــت اصلــی در  دلیــل اســت 
بــه  بــا جهت گیــری مناســب  ثانیــًا خانه هــا  و  نیابــد  جریــان 
شــکلی مطلــوب و حتــی فــرآوری شــده از بــاد مطلــوب بهره منــد 

گردنــد.

5. بررسی نمونه های موردی
بــا نظــر بــه الگــوی ســاختاری شــهر ها و بناهــای ســنتی در برابــر 
ــل  ــم و تحلی ــش اقلی ــده در ش ــاد ش ــهرهای ی ــی ش ــه بررس ــاد ب ب
بــه رون بندی شــان  توجــه  بــا  بــاد درآن هــا  یــا دفــع  جــذب 

می پردازیــم:

کــوه  5 . 1 . 1. در اقلیــم ســرد شــهر اردبیــل در قســمت شــرق آن 
کــوه اســتان اردبیــل  اســت و بــاد غالبــش از شــرق می آیــد امــا 
بقیــه  از  ســبزتر  و  اســت  خــزر  دریــای  ســاحلی  کوه هــای  از 
کــوه دارنــد پــس بــاد  کــه در مشــرق خــود  اســتان هایی اســت 
نســبتًا خــوب شــرقی دارد. رون بنــدی آن مطابــق شــکل راســته 
کــه بــا توجــه بــه بــاد غالــب شــرقی، جهت گیــری آن مایــل  اســت 

بــه شــمال و شــرق اســت.

5 . 1 . 2. در همیــن اقلیــم )ســرد( شــهرکرد بــا موقعیــت وجود کوه 
در جنــوب کــه منشــأ بــاد غالــب نیــز هســت. نامطلوب تریــن بــاد 
کــوه در جنــوب مانــع آفتاب گیــری مناســب  را داراســت و وجــود 
آن می شــود. بــا توجــه بــه قرارگیــری در اقلیــم ســرد و عــدم 
)اصفهانــی(  غــرب  بــه  متمایــل  آن  رون بنــدی  آفتاب گیــری 
گرمــای نســبی بــاد غــرب، ســرمای شــهر را بــرای  کــه  اســت 

کنــد )شــکل   6(. کنین تعدیــل  ســا

گــرم و خشــک شــهر بیرجنــد بــا بــاد غالــب  5 . 2 . 1. در اقلیــم 
کــه بــا توجــه  کــوه، مطلوب تریــن بــاد را داراســت  شــرق از منشــأ 
کــه  کــوه رون راســته  بــه مطلوبیــت بــاد معتــدل شــرقی بــا منشــأ 

شهر هانوع اقلیم
جهت باد 

غالب19
منشأ 

باد20
مدل سازی

N

کزمف هفیشوف
نفخشگ

کربشمزکرهو شلراب ا 

کشطزومزکشطزو شلفورقکشوش 

کشطزومزکشطزو شلرانل

کشطزومزکشطزو شلفغزبطزن

ومزنوتنوترنربفغزنینر شل

ــب  ــک به ترتی ــرم و خش ــیار گ ــم بس ــهر ها در اقلی ــاد ش ــت ب ــدول 8. کیفی ج
نزولــی )مأخــذ: نگارنــدگان(

شهر با نامطلوب ترین بادشهر با مطلوب ترین باداقلیم

ومزکزناوننیلسزن

خزمفقهشننیزرن کزمفنفخشگ

کزمفنفخشگ نر شلراب ا هفیشوف

کزکش ووتضقت لفضزترب

ابراروروتزکزمفنفضزترب

کزمفنفضزترب هن وفقبشسنرومزهفیشوف

و  بادهــای مطلــوب  کیفیــت  از جهــت  جــدول 9. شــهر های منتخــب 
نامطلــوب در 6 اقلیــم ایــران به منظــور بررســی روش هــای مواجهــه بــا بــاد 

نگارنــدگان( )مأخــذ: 
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گــرم و مرطــوب شــهر بوشــهر بــا بــاد  5 . 6 . 1. در اقلیــم بســیار 
ــاد  ــای ب ــه مزای ک ــه ای اســت  ــا به گون ــب شــمال غــرب و از دری غال
ــاد  ــه اقلیمــش بــه ســمت ایــن ب ــا توجــه ب شــمال را داراســت و ب
گرفتــن  متمایــل شــده اســت. رون اصفهانــی آن ســبب بهــره 

گــرگان بــا بــاد  5 . 4 . 2. امــا در اقلیــم معتــدل و مرطــوب شــهر 
ــع  ــد دف ــت اســت. نیازمن ــا رطوب ــوأم ب ــه ت ک ــا  ــب غــرب از دری غال
گرمــی  کــه بــاد غــرب خــود بــاد غلیــظ و  ایــن بــاد اســت چــرا 
ــا  ــور از دری ــگام عب ــت و به هن ــمال اس ــرق و ش ــاد ش ــه ب ــبت ب نس
کــرده و غلظتــش دوچنــدان شــده پــس بــرای  بخــار آن را همــراه 

دفــع ایــن بــاد از ناحیــۀ غــرب رون شــهر کرمانــی اســت.

گــرم و مرطــوب شــهر شوشــتر بــا بــاد غالــب  5 . 5 . 1. در اقلیــم 
نامطلــوب غــرب اســت. بــا توجــه بــه قرارگیــری نســبی ایــن شــهر 
کــه از  در ارتفــاع ســاختار شــهر بــه شــکل رون راســته بــوده اســت 

بــاد شــرقی بهــره ببــرد.

 5 . 5 . 2. شــهر اهــواز بــا همــان ســاختار و منشــأ و جهــت بــاد 
غالــب غــرب از دشــت اســت. امــا نســبت بــه شوشــتر پســت تر 
کــه از ارتفــاع می آیــد نســبت بــه اهــواز  بــوده و بــاد شوشــتر 
مناســب تر اســت. و همیــن ســبب اصالــت تاریخــی و رشــد 
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 سالمتی و آسایش مخل که است راکد هوای ایجاد سبب و
 که باشد جهاتی به پشت باید هاخانه ردیف بنابراین است.

 اثر در شهر سطح در وزش هنگام تا وزد،میها آن به باد
 ,Vitruvius) شود شکسته ویشنیر هاخانه ۀبدن با برخورد

2005, 39-40-41-42.) 
 چینش به دیرباز از پیرنیا تعبیر به ایرانی: الگوی .4.2

 از پیش تا که ایگونهبه شدهمی توجه باد برابر در هاخانه
 در زاغه تپه در که مردمانی سرزمین این به یانآریائ کوچ

 در کشاورزی جهت اولیه مراکز از یکی که( قزوین دشت
 به را خود یهاخانه بیشتر داشتند، سکونت )بوده ایران
 یا و غربی جنوب به شرقی شمال جهت در و گوش 4 اشکال

 به توجه با هاخانه گیریجهت انتخاب ؛ساختندمی بالعکس
 است. بوده قزوین دشت در مه و راز دائمی یهاباد جهت

 است گرفتهمی قرار بادها مقابل در هاخانه عرض اینجا در
 نفوذ مانع گیریجهت این اندبوده کمتری سطح دارای که
 سرد باد مه باد و کویری گرم باد راز )باد شده یاد یهاباد

 (.(Pirnia, 2007, 40 شدمی کویری(
 را ایران در باد جهت از ثرمتأ سویابی این اهمیت پیرنیا

 ۀشد استاندارد و نهادینه الگوی سه که داندمی حدی تا
 رون نام به شهر و خانه گیریجهت در ار تاریخی

 رون راسته، رون (2 )شکل الگوی سه با کهشمارد برمی
 بودند. شده شناخته ایران تاریخ در کرمانی رون و انیهاصف

 

 

 

 

 برای الگو و شده نهادینه رون بندیستهد سه .2 شکل
 ,Pirniaمأخذ: ) پیرنیا بیان در ایران در خانه و شهر ساختار

2007, 135) 

 درون که چهارپهلویی روی از را هارون این از کدام هر
 دادند؛می نشان گرفتهمی جای منتظم پهلویشش یک
 )زاویه( ۀگوش دو میان از شمال راستای که ایگونهبه

 (.(Pirnia, 2007, 135 گذردمی پهلوشش این هم رویروبه
 جنوبـ  شرقی شمال راستای در رون این :راسته رون

 تهران، و یزد مانند ایران کانونی شهرهای در .است یغرب
 برخی در و ایران غربی شمال در تبریز و جهرم در

 .اندشده یابیجهت راسته رون ۀپای بر هاخانه دیگر، شهرهای
 شهرهای از یزد شهر .است قبله راستای به نزدیک راستا این

 بسیار اهمیت از آن در خانه سویابی که است کویری
 بارنکبت را غربیـ  شرقی رون شهر، مردم است. داربرخور

بسیار ناسازگار  آنجا تابش و هوا و آب با که چرا دانند؛می
 در و سرد زمستان، در راستا این در خانه درون .است

 (.Pirnia, 2007, 136 ) بود خواهد گرم تابستان
ـ  غربی شمال راستای در رون این :اصفهانی رون

 تخت اصفهان، مانند شهرهایی در .است شرقی جنوب
 اندشده ساخته راستا این در هاخانه استخر، و جمشید

(Pirnia, 2007, 137.) 
 .است غربیـ  شرقی راستای در رون این :کرمانی رون

 آذربایجان یهاآبادی همدان، کرمان، مانند شهرهایی در
 شهرهای برخی و خوی در و اُرارتوها سرزمین در و غربی
 گاه کرمان در اند.شده ساخته راستا این در هاخانه دیگر،
 جز دیگری راستای هر در هاخانه اگر و وزدمی سیاه توفان
 آن برابر در توانستندنمی شدند،می ساخته کرمانی رون

 الوند کوه و آبادعباس کوه که همدان در کنند. ایستادگی
 و شوندمی ساخته رون این با هاخانه هست آن پیرامون در

 در مردم شدند،می ساخته جنوبیـ  شمالی راستای در گرا
 آورند تاب توانستندنمی هرگز زمستان سرمای و سوز

(Pirnia, 2007, 138.) 
مشخص  ایرانی و رومی شهری ساختار ۀمقایس با

 و هاخانه چارچوب رومیان، شهری الگوی درشود که می
 سو سه در ایرانی ساختار در اما بوده سوچهار در هاگذرگاه

 دلیلبه این و کردندمی دهیجهت را هاکوچه و هاخانه
 در هاگذرگاه و هاخانه کردن بنا از معماران پرهیزنمودن

 8 بر که رومی بندیرون مدل در است. بوده اصلی جهات
 میان هاگذرگاه یا ابنیه که است ایگونهبه است استوار جهت
 (.3 )شکل بیفتند باد اصلی سوی چهار

 آن در ایرانی رون سه و رومی رون چهار این وتتفا
 افق با که (4 )شکل رومی غربی رون و شرقی رون که است
 معرفی جدا رون دو قالب در سازندمی را درجه 23 ۀزاوی
 .شوندمی

 

 

بندی رومی بر اساس مدل تحلیل باد . مدل رون3 کلش
توان چهار رون شهری و معماری فوق را ویتروویوس می

 آن ترسیم کرد. )مأخذ: نگارندگان(برای 
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شــکل 2. ســه دســته بندی رون نهادینــه شــده و الگــو بــرای ســاختار شــهر و 
)Pirnia, 2007, 135 :خانــه در ایــران در بیــان پیرنیــا )مأخــذ

شــکل 3. مــدل رون بنــدی رومــی بــر اســاس مــدل تحلیــل بــاد ویتروویــوس 
کــرد.  می تــوان چهــار رون شــهری و معمــاری فــوق را بــرای آن ترســیم 

)مأخــذ: نگارنــدگان(

شــکل 4. رون شــرقیـ  غربــی ایرانــی، پیرنیــا در شــیوۀ رون بنــدی ایرانــی رون 
شــرقی و غربــی را بــا اغمــاض 20 درجــه با افق یک رون شــرقی و غربی در نظر 
 بــه انــدازۀ انحــراف از راســتای شــرقیـ  غربــی در مــدل 

ً
گرفتــه اســت کــه تقریبــا

ویتروویــوس اســت. امــا جهت گیــری چهــارم آن )غربــی شــرقی( به دلیــل 
بیمــاری زا بــودن در ســنت ایــران ســابقه نــدارد. )مأخــذ: نگارنــدگان(
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 ۀشیو در پیرنیا ،ایرانی غربیـ  شرقی رون .4 شکل
 درجه 20 اغماض با را غربی و شرقی رون ایرانی بندیرون

 کهاست  گرفته نظر در غربی و شرقی رون یک افق با
 مدل در غربیـ  شرقی راستای از انحراف ۀانداز به تقریباً

 شرقی( )غربی آن چهارم گیریجهت اما است. ویتروویوس
)مأخذ:  ندارد. سابقه ایران سنت در بودن زابیماری دلیلبه

 نگارندگان(

 برتری و باد جهت حیث از طبی مبانی به توجه با
 سه هر در جنوب، و غرب بادهای به شرق و شمال بادهای

 باد جذب عدم و شمال باد دریافت به میل ایرانی رون
 جنوب ۀجبه سمت به ختمانسا کردن پشت نظیر جنوب

 برای گیریجهت بهترین راسته رون است.قابل مشاهده 
 جهت همینبه و است شرق باد و شمال باد از مندیبهره

 رون دارد. برتری دیگر رون دو بر امکان صورت در
 و دارد را غرب و شمال باد از مندیبهره آمادگی اصفهانی

 توصیه قابل هارشه برخی در و دارد مقابله جنوب به نسبت
 چنین جدید محیطی شرایط تنظیم در اینکه است. بوده

 بهترین و صبحگاهی آفتاب از مندیبهره عامل را کشیدگی
 در ساختمان استقرار به توجه با دانندمی انرژی کسب حالت

 رون نیست. دفاع قابل چندان جنوب و شمال ۀجبه دو
 باد که - شرقی باد سویبه رو مستقیم طوربه که کرمانی
 دارند غربی بد باد که ییهامکان در ،دارد - است مطلوبی

 پشت جنوب به (20) انحراف با نرو این است. استفاده پر
 شناخته اروپا در رون این .دارد شمال و شرق به رو و کرده
 انتخاب دیگر تعبیر به است. بوده اهمیت پر بسیار و شده

 این به باد اصلی یهامحور به نسبت دارزاویه جهات این
 هاکوچه در اصلی جهت هیچ در باد اوالً که است دلیل

 شکلی به مناسب گیریجهت با هاخانه ثانیاً و نیابد جریان
 مندبهره مطلوب باد از شده فرآوری حتی و مطلوب
 گردند.

 

 موردی یهانمونه بررسی .5

 برابر در سنتی بناهای و هاشهر ساختاری الگوی به نظر با
 تحلیل و اقلیم شش در شده یاد شهرهای بررسی به باد

 شانبندیرون به توجه با هادرآن باد دفع یا جذب
 پردازیم:می

 آن شرق قسمت در اردبیل شهر سرد اقلیم در .5.1.1
 استان کوه اما آیدمی شرق از غالبش باد و است کوه

 بقیه از سبزتر و است خزر دریای ساحلی یهاکوه از اردبیل
 باد پس دارندخود کوه  مشرق در که است ییهااستان
 راسته شکل مطابق آن بندیرون .دارد شرقی خوب نسبتاً
 به مایلآن  گیریجهت شرقی، غالب باد به توجه با که است

 .است شرق و شمال
 

 

 

 

 

 

 از مندیبهره دلیلبه اردبیل شهر راسته بندیرون .5 شکل
 ندگان()مأخذ: نگار شرقی مطلوب باد

 وجود موقعیت با شهرکرد )سرد( اقلیم همین در .5.1.2
 تریننامطلوب هست. نیز غالب باد منشأ که جنوب در کوه
 گیریآفتاب مانع جنوب در کوه وجود و داراست را باد

 و سرد اقلیم در قرارگیری به توجه با شود.می آن مناسب
 فهانی()اص غرب به متمایل آن بندیرون گیریآفتاب عدم
 برای را شهر سرمای غرب، باد نسبی گرمای که است

 .(6 )شکل کند تعدیل ساکنین
 
 
 
 
 

 

 دلیلبه شهرکرد شهر اصفهانی بندیرون .6 شکل
 )مأخذ: نگارندگان( غربی باد از مندیبهره

 غالب باد با بیرجند شهر خشک و گرم اقلیم در .5.2.1
 توجه با که داراست ار باد ترینمطلوب کوه، منشأ از شرق

 که راسته رون کوه منشأ با شرقی معتدل باد مطلوبیت به
 کاربه شهر در گیردمی شرق و شمال باد از زیادی بهره
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 کهاست  گرفته نظر در غربی و شرقی رون یک افق با
 مدل در غربیـ  شرقی راستای از انحراف ۀانداز به تقریباً

 شرقی( )غربی آن چهارم گیریجهت اما است. ویتروویوس
)مأخذ:  ندارد. سابقه ایران سنت در بودن زابیماری دلیلبه

 نگارندگان(

 برتری و باد جهت حیث از طبی مبانی به توجه با
 سه هر در جنوب، و غرب بادهای به شرق و شمال بادهای

 باد جذب عدم و شمال باد دریافت به میل ایرانی رون
 جنوب ۀجبه سمت به ختمانسا کردن پشت نظیر جنوب

 برای گیریجهت بهترین راسته رون است.قابل مشاهده 
 جهت همینبه و است شرق باد و شمال باد از مندیبهره

 رون دارد. برتری دیگر رون دو بر امکان صورت در
 و دارد را غرب و شمال باد از مندیبهره آمادگی اصفهانی

 توصیه قابل هارشه برخی در و دارد مقابله جنوب به نسبت
 چنین جدید محیطی شرایط تنظیم در اینکه است. بوده

 بهترین و صبحگاهی آفتاب از مندیبهره عامل را کشیدگی
 در ساختمان استقرار به توجه با دانندمی انرژی کسب حالت

 رون نیست. دفاع قابل چندان جنوب و شمال ۀجبه دو
 باد که - شرقی باد سویبه رو مستقیم طوربه که کرمانی
 دارند غربی بد باد که ییهامکان در ،دارد - است مطلوبی

 پشت جنوب به (20) انحراف با نرو این است. استفاده پر
 شناخته اروپا در رون این .دارد شمال و شرق به رو و کرده
 انتخاب دیگر تعبیر به است. بوده اهمیت پر بسیار و شده

 این به باد اصلی یهامحور به نسبت دارزاویه جهات این
 هاکوچه در اصلی جهت هیچ در باد اوالً که است دلیل

 شکلی به مناسب گیریجهت با هاخانه ثانیاً و نیابد جریان
 مندبهره مطلوب باد از شده فرآوری حتی و مطلوب
 گردند.

 

 موردی یهانمونه بررسی .5

 برابر در سنتی بناهای و هاشهر ساختاری الگوی به نظر با
 تحلیل و اقلیم شش در شده یاد شهرهای بررسی به باد

 شانبندیرون به توجه با هادرآن باد دفع یا جذب
 پردازیم:می

 آن شرق قسمت در اردبیل شهر سرد اقلیم در .5.1.1
 استان کوه اما آیدمی شرق از غالبش باد و است کوه

 بقیه از سبزتر و است خزر دریای ساحلی یهاکوه از اردبیل
 باد پس دارندخود کوه  مشرق در که است ییهااستان
 راسته شکل مطابق آن بندیرون .دارد شرقی خوب نسبتاً
 به مایلآن  گیریجهت شرقی، غالب باد به توجه با که است

 .است شرق و شمال
 

 

 

 

 

 

 از مندیبهره دلیلبه اردبیل شهر راسته بندیرون .5 شکل
 ندگان()مأخذ: نگار شرقی مطلوب باد

 وجود موقعیت با شهرکرد )سرد( اقلیم همین در .5.1.2
 تریننامطلوب هست. نیز غالب باد منشأ که جنوب در کوه
 گیریآفتاب مانع جنوب در کوه وجود و داراست را باد

 و سرد اقلیم در قرارگیری به توجه با شود.می آن مناسب
 فهانی()اص غرب به متمایل آن بندیرون گیریآفتاب عدم
 برای را شهر سرمای غرب، باد نسبی گرمای که است

 .(6 )شکل کند تعدیل ساکنین
 
 
 
 
 

 

 دلیلبه شهرکرد شهر اصفهانی بندیرون .6 شکل
 )مأخذ: نگارندگان( غربی باد از مندیبهره

 غالب باد با بیرجند شهر خشک و گرم اقلیم در .5.2.1
 توجه با که داراست ار باد ترینمطلوب کوه، منشأ از شرق

 که راسته رون کوه منشأ با شرقی معتدل باد مطلوبیت به
 کاربه شهر در گیردمی شرق و شمال باد از زیادی بهره
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 توجه با که داراست ار باد ترینمطلوب کوه، منشأ از شرق

 که راسته رون کوه منشأ با شرقی معتدل باد مطلوبیت به
 کاربه شهر در گیردمی شرق و شمال باد از زیادی بهره

شــکل 5. رون بنــدی راســته شــهر اردبیــل به دلیــل بهره منــدی از بــاد 
نگارنــدگان( )مأخــذ:  شــرقی  مطلــوب 

شــکل 7. رون راســته شــهر بیرجنــد به دلیــل بهره منــدی از بــاد مطلــوب 
شــرقی )مأخــذ: نگارنــدگان(

ــاد  ــدی از ب ــل بهره من ــهرکرد به دلی ــهر ش ــی ش ــدی اصفهان ــکل 6. رون بن ش
غربــی )مأخــذ: نگارنــدگان(

 
 
 عنوان مقاله▪

 

ال 
/ س

ان
 جه

ش
نق

?
ره 

شما
  /

? 
     

… 

13 

 است. رفته
 

 

 

 

 باد از مندیبهره دلیلبه بیرجند شهر راسته رون .7 شکل
 )مأخذ: نگارندگان( شرقی مطلوب

 باد با آبادخرم شهر خشک و گرم اقلیم همین در .5.2.2
 نامطلوب باد دارای دشت منشأ و غرب جنوب از غالب
 داراست. را جنوب و غرب باد نامناسب خواص که چرا است
 ساخته باد این به پشت کامالً ابنیه باید باد این دفع برای پس

 این رون است مشهود شکل در که طورهمان که شوند
 است. راسته باد، دفع برای شهر

 
 
 
 
 
 
 لوبنامط باد دفع دلیلبه آبادخرم شهر راسته رون .1 شکل

)مأخذ: نگارندگان( غرب جنوب  

 باد با زاهدان شهر خشک و گرم بسیار اقلیم در. 5.3.1
 که چرا داراست را باد ترینمناسب کوه منشأ و شمال غالب

 در و شده دوچندان کوه از وزیدن با سرمایش شمال باد
 متمایل باید اقلیم این طرفی از .است مطلوبی باد اقلیم این
 که طورهمان رون بهترین و باشد خنک بادهای سمت به
 سمت به میل که چرا است راسته رون پیداست شهر این در
 دارد. شمال و شرق باد
 

 

 

 

 

 باد زا مندیبهره دلیلبه زاهدان شهر راسته رون .2 شکل
 )مأخذ: نگارندگان( شمال

 جنوب غالب باد با دزفول شهر اقلیم این در .5.3.2
 را غرب و جنوب باد مضرات که دشت منشأ از غربی

 باد این دفع که کند گیریجهت ایگونهبه باید دارد، نماتوأ
 و مرطوب اقلیم است. راسته آن رون روهمین از کرده
 باد نامطلوبیت ولی دارد باد به نیاز اگرچه منطقه گرم

 کردن پشت سبب دارد کویر و دریا منشأ که غربی جنوب
 است. شده راسته رون با آن به شهر

 

 

 

 

 نامطلوب باد دفع دلیلبه دزفول شهر راسته رون .10 شکل
 )مأخذ: نگارندگان( غربی جنوب

 باد با رشت شهر مرطوب و معتدل اقلیم در .5.4.1
 تریمطلوب باد دارای کوه و دریا از غربی شمال غالب
 باید پس داراست را شمالی باد از خواصی که چرا است

 اصفهانی آن رون روهمین از باشد مطلوب باد به متمایل
 کوران به نیاز که رشت چون مطلوبی شهر برای و است،
 است. ضروری دارد هوایی
 

 

 

 

 

 باد از مندیبهره دلیلبه رشت شهر اصفهانی رون .11 شکل
 )مأخذ: نگارندگان( غربی شمال

 باد با گرگان شهر مرطوب و معتدل اقلیم در اما .5.4.2
 دفع نیازمند است. رطوبت با متوأ که دریا از غرب غالب

 نسبت گرمی و غلیظ باد خود غرب باد که چرا است باد این
 آن بخار دریا از عبور هنگامبه و است شمال و شرق باد به
 این دفع برای پس شده دوچندان غلظتش و کرده همراه را

 است. کرمانی شهر رون غرب ۀناحی از باد
 

 

شــکل 8. رون راســته شــهر خرم آبــاد به دلیــل دفــع بــاد نامطلــوب جنــوب 
غــرب )مأخــذ: نگارنــدگان(
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 است. رفته
 

 

 

 

 باد از مندیبهره دلیلبه بیرجند شهر راسته رون .7 شکل
 )مأخذ: نگارندگان( شرقی مطلوب

 باد با آبادخرم شهر خشک و گرم اقلیم همین در .5.2.2
 نامطلوب باد دارای دشت منشأ و غرب جنوب از غالب
 داراست. را جنوب و غرب باد نامناسب خواص که چرا است
 ساخته باد این به پشت کامالً ابنیه باید باد این دفع برای پس

 این رون است مشهود شکل در که طورهمان که شوند
 است. راسته باد، دفع برای شهر

 
 
 
 
 
 
 لوبنامط باد دفع دلیلبه آبادخرم شهر راسته رون .1 شکل

)مأخذ: نگارندگان( غرب جنوب  

 باد با زاهدان شهر خشک و گرم بسیار اقلیم در. 5.3.1
 که چرا داراست را باد ترینمناسب کوه منشأ و شمال غالب

 در و شده دوچندان کوه از وزیدن با سرمایش شمال باد
 متمایل باید اقلیم این طرفی از .است مطلوبی باد اقلیم این
 که طورهمان رون بهترین و باشد خنک بادهای سمت به
 سمت به میل که چرا است راسته رون پیداست شهر این در
 دارد. شمال و شرق باد
 

 

 

 

 

 باد زا مندیبهره دلیلبه زاهدان شهر راسته رون .2 شکل
 )مأخذ: نگارندگان( شمال

 جنوب غالب باد با دزفول شهر اقلیم این در .5.3.2
 را غرب و جنوب باد مضرات که دشت منشأ از غربی

 باد این دفع که کند گیریجهت ایگونهبه باید دارد، نماتوأ
 و مرطوب اقلیم است. راسته آن رون روهمین از کرده
 باد نامطلوبیت ولی دارد باد به نیاز اگرچه منطقه گرم

 کردن پشت سبب دارد کویر و دریا منشأ که غربی جنوب
 است. شده راسته رون با آن به شهر

 

 

 

 

 نامطلوب باد دفع دلیلبه دزفول شهر راسته رون .10 شکل
 )مأخذ: نگارندگان( غربی جنوب

 باد با رشت شهر مرطوب و معتدل اقلیم در .5.4.1
 تریمطلوب باد دارای کوه و دریا از غربی شمال غالب
 باید پس داراست را شمالی باد از خواصی که چرا است

 اصفهانی آن رون روهمین از باشد مطلوب باد به متمایل
 کوران به نیاز که رشت چون مطلوبی شهر برای و است،
 است. ضروری دارد هوایی
 

 

 

 

 

 باد از مندیبهره دلیلبه رشت شهر اصفهانی رون .11 شکل
 )مأخذ: نگارندگان( غربی شمال

 باد با گرگان شهر مرطوب و معتدل اقلیم در اما .5.4.2
 دفع نیازمند است. رطوبت با متوأ که دریا از غرب غالب

 نسبت گرمی و غلیظ باد خود غرب باد که چرا است باد این
 آن بخار دریا از عبور هنگامبه و است شمال و شرق باد به
 این دفع برای پس شده دوچندان غلظتش و کرده همراه را

 است. کرمانی شهر رون غرب ۀناحی از باد
 

 



فـصــــــــلنــــــامـــــــه
 علـمی-پژوهـشی
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مضاعــف دریــا را بــا خــود دارد و مناســب نیســت و بــرای مقابلــه 
ــاد رون آن بــه ســمت مایــل بــه شــمال شــرق و راســته  ــا ایــن ب ب
بــرای تعدیــل  بــاد شــرق  بــودن  کــه از خنک تــر  اســت. چــرا 
هــوا اســتفاده شــده اســت. تفــاوت رون بوشــهر و بندرعبــاس 

از بــاد قابــل توجــه شــمال غربــی بــرای چنیــن شــهر شــرجی 
می گــردد.

5 6. 2.. در همــان اقلیــم شــهر بندرعبــاس در جبهــۀ غربــش 
گــرم  کــه منشــأ بــاد غالــب آن نیــز هســت. بــا توجــه بــه  دریاســت 
ــار  ــرب بخ ــاد غ ــهر دارد ب ــن ش ــه ای ک ــی  ــرب و اقلیم ــاد غ ــودن ب ب
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است.رفته

بادازمندیبهرهدلیلبهبیرجندشهرراستهرون.7شکل
)مأخذ: نگارندگان(شرقیمطلوب

بادباآبادخرمشهرخشکوگرماقلیمهمیندر.5.2.2
نامطلوبباددارایدشتمنشأوغربجنوبازغالب
داراست.راجنوبوغرببادنامناسبخواصکهچرااست
ساختهباداینبهپشتکامالًابنیهبایدبادایندفعبرایپس

اینروناستمشهودشکلدرکهطورهمانکهشوند
است.راستهباد،دفعبرایشهر

لوبنامطباددفعدلیلبهآبادخرمشهرراستهرون.1شکل
)مأخذ: نگارندگان(غربجنوب

بادبازاهدانشهرخشکوگرمبسیاراقلیمدر. 5.3.1
کهچراداراسترابادترینمناسبکوهمنشأوشمالغالب

دروشدهدوچندانکوهازوزیدنباسرمایششمالباد
متمایلبایداقلیماینطرفیاز.استمطلوبیباداقلیماین
کهطورهمانرونبهترینوباشدخنکبادهایسمتبه
سمتبهمیلکهچرااستراستهرونپیداستشهرایندر
دارد.شمالوشرقباد

بادزامندیبهرهدلیلبهزاهدانشهرراستهرون.2شکل
)مأخذ: نگارندگان(شمال

جنوبغالببادبادزفولشهراقلیمایندر.5.3.2
راغربوجنوببادمضراتکهدشتمنشأازغربی

بادایندفعکهکندگیریجهتایگونهبهبایددارد،نماتوأ
ومرطوباقلیماست.راستهآنرونروهمینازکرده
بادنامطلوبیتولیداردبادبهنیازاگرچهمنطقهگرم

کردنپشتسببداردکویرودریامنشأکهغربیجنوب
است.شدهراستهرونباآنبهشهر

 

 

 نامطلوب باد دفع دلیلبه دزفول شهر راسته رون .10 شکل
)مأخذ: نگارندگان(غربیجنوب

بادبارشتشهرمرطوبومعتدلاقلیمدر.5.4.1
تریمطلوبباددارایکوهودریاازغربیشمالغالب
بایدپسداراستراشمالیبادازخواصیکهچرااست

اصفهانیآنرونروهمینازباشدمطلوببادبهمتمایل
کورانبهنیازکهرشتچونمطلوبیشهربرایواست،
است.ضروریداردهوایی

بادازمندیبهرهدلیلبهرشتشهراصفهانیرون.11شکل
)مأخذ: نگارندگان(غربیشمال

بادباگرگانشهرمرطوبومعتدلاقلیمدراما.5.4.2
دفعنیازمنداست.رطوبتبامتوأکهدریاازغربغالب

نسبتگرمیوغلیظبادخودغرببادکهچرااستباداین
آنبخاردریاازعبورهنگامبهواستشمالوشرقبادبه
ایندفعبرایپسشدهدوچندانغلظتشوکردههمراهرا

است.کرمانیشهررونغربۀناحیازباد
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است.رفته

بادازمندیبهرهدلیلبهبیرجندشهرراستهرون.7شکل
)مأخذ: نگارندگان(شرقیمطلوب

بادباآبادخرمشهرخشکوگرماقلیمهمیندر.5.2.2
نامطلوبباددارایدشتمنشأوغربجنوبازغالب
داراست.راجنوبوغرببادنامناسبخواصکهچرااست
ساختهباداینبهپشتکامالًابنیهبایدبادایندفعبرایپس

اینروناستمشهودشکلدرکهطورهمانکهشوند
است.راستهباد،دفعبرایشهر

لوبنامطباددفعدلیلبهآبادخرمشهرراستهرون.1شکل
)مأخذ: نگارندگان(غربجنوب

بادبازاهدانشهرخشکوگرمبسیاراقلیمدر. 5.3.1
کهچراداراسترابادترینمناسبکوهمنشأوشمالغالب

دروشدهدوچندانکوهازوزیدنباسرمایششمالباد
متمایلبایداقلیماینطرفیاز.استمطلوبیباداقلیماین
کهطورهمانرونبهترینوباشدخنکبادهایسمتبه
سمتبهمیلکهچرااستراستهرونپیداستشهرایندر
دارد.شمالوشرقباد
 

 

 

 

 

بادزامندیبهرهدلیلبهزاهدانشهرراستهرون.2شکل
)مأخذ: نگارندگان(شمال

جنوبغالببادبادزفولشهراقلیمایندر.5.3.2
راغربوجنوببادمضراتکهدشتمنشأازغربی

بادایندفعکهکندگیریجهتایگونهبهبایددارد،نماتوأ
ومرطوباقلیماست.راستهآنرونروهمینازکرده
بادنامطلوبیتولیداردبادبهنیازاگرچهمنطقهگرم

کردنپشتسببداردکویرودریامنشأکهغربیجنوب
است.شدهراستهرونباآنبهشهر

نامطلوبباددفعدلیلبهدزفولشهرراستهرون.10شکل
)مأخذ: نگارندگان(غربیجنوب

بادبارشتشهرمرطوبومعتدلاقلیمدر.5.4.1
تریمطلوبباددارایکوهودریاازغربیشمالغالب
بایدپسداراستراشمالیبادازخواصیکهچرااست

اصفهانیآنرونروهمینازباشدمطلوببادبهمتمایل
کورانبهنیازکهرشتچونمطلوبیشهربرایواست،
است.ضروریداردهوایی

بادازمندیبهرهدلیلبهرشتشهراصفهانیرون.11شکل
)مأخذ: نگارندگان(غربیشمال

بادباگرگانشهرمرطوبومعتدلاقلیمدراما.5.4.2
دفعنیازمنداست.رطوبتبامتوأکهدریاازغربغالب

نسبتگرمیوغلیظبادخودغرببادکهچرااستباداین
آنبخاردریاازعبورهنگامبهواستشمالوشرقبادبه
ایندفعبرایپسشدهدوچندانغلظتشوکردههمراهرا

است.کرمانیشهررونغربۀناحیازباد
شــکل 9. رون راســته شــهر زاهــدان به دلیــل بهره منــدی از بــاد شــمال 

نگارنــدگان( )مأخــذ: 
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است.رفته

بادازمندیبهرهدلیلبهبیرجندشهرراستهرون.7شکل
)مأخذ: نگارندگان(شرقیمطلوب

بادباآبادخرمشهرخشکوگرماقلیمهمیندر.5.2.2
نامطلوبباددارایدشتمنشأوغربجنوبازغالب
داراست.راجنوبوغرببادنامناسبخواصکهچرااست
ساختهباداینبهپشتکامالًابنیهبایدبادایندفعبرایپس

اینروناستمشهودشکلدرکهطورهمانکهشوند
است.راستهباد،دفعبرایشهر

لوبنامطباددفعدلیلبهآبادخرمشهرراستهرون.1شکل
)مأخذ: نگارندگان(غربجنوب

بادبازاهدانشهرخشکوگرمبسیاراقلیمدر. 5.3.1
کهچراداراسترابادترینمناسبکوهمنشأوشمالغالب

دروشدهدوچندانکوهازوزیدنباسرمایششمالباد
متمایلبایداقلیماینطرفیاز.استمطلوبیباداقلیماین
کهطورهمانرونبهترینوباشدخنکبادهایسمتبه
سمتبهمیلکهچرااستراستهرونپیداستشهرایندر
دارد.شمالوشرقباد

بادزامندیبهرهدلیلبهزاهدانشهرراستهرون.2شکل
)مأخذ: نگارندگان(شمال

جنوبغالببادبادزفولشهراقلیمایندر.5.3.2
راغربوجنوببادمضراتکهدشتمنشأازغربی

بادایندفعکهکندگیریجهتایگونهبهبایددارد،نماتوأ
ومرطوباقلیماست.راستهآنرونروهمینازکرده
بادنامطلوبیتولیداردبادبهنیازاگرچهمنطقهگرم

کردنپشتسببداردکویرودریامنشأکهغربیجنوب
است.شدهراستهرونباآنبهشهر

نامطلوبباددفعدلیلبهدزفولشهرراستهرون.10شکل
)مأخذ: نگارندگان(غربیجنوب

بادبارشتشهرمرطوبومعتدلاقلیمدر.5.4.1
تریمطلوبباددارایکوهودریاازغربیشمالغالب
بایدپسداراستراشمالیبادازخواصیکهچرااست

اصفهانیآنرونروهمینازباشدمطلوببادبهمتمایل
کورانبهنیازکهرشتچونمطلوبیشهربرایواست،
است.ضروریداردهوایی
 

 

 

 

 

بادازمندیبهرهدلیلبهرشتشهراصفهانیرون.11شکل
)مأخذ: نگارندگان(غربیشمال

بادباگرگانشهرمرطوبومعتدلاقلیمدراما.5.4.2
دفعنیازمنداست.رطوبتبامتوأکهدریاازغربغالب

نسبتگرمیوغلیظبادخودغرببادکهچرااستباداین
آنبخاردریاازعبورهنگامبهواستشمالوشرقبادبه
ایندفعبرایپسشدهدوچندانغلظتشوکردههمراهرا

است.کرمانیشهررونغربۀناحیازباد

ــوب جنــوب  شــکل 10.  رون راســته شــهر دزفــول به دلیــل دفــع بــاد نامطل
غربــی )مأخــذ: نگارنــدگان(

شــکل 11. رون اصفهانــی شــهر رشــت به دلیــل بهره منــدی از بــاد شــمال 
ــدگان( ــذ: نگارن ــی )مأخ غرب
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غربی باد با مقابله برای گرگان شهر کرمانی رون .12 شکل
)مأخذ: نگارندگان(نامطلوب

بادباشوشترشهرمرطوبوگرماقلیمدر.5.5.1
ایننسبییقرارگیربهتوجهبااست.غربنامطلوبغالب
استبودهراستهرونشکلبهشهرساختارارتفاعدرشهر

ببرد.بهرهشرقیبادازکه

ازبهرهبرایزمینهشوشترشهردرراستهرون.13شکل
نامطلوبوگرمغرببادازپرهیزومطلوبشرقیباد

)مأخذ: نگارندگان(

بادهتجومنشأوساختارهمانبااهوازشهر.5.5.2
ترپستشوشتربهنسبتامااست.دشتازغربغالب
اهوازبهنسبتآیدمیارتفاعازکهشوشتربادوبوده

بیشتررشدوتاریخیاصالتسببهمینواست.ترمناسب
است.بودهاهوازبهنسبتشوشترتاریخی

وغرببادازپرهیزبرایاهوازشهرراستهرون.14شکل
)مأخذ: نگارندگان(شرقبادزابهره

بادبابوشهرشهرمرطوبوگرمبسیاراقلیمدر.5.6.1
بادمزایایکهاستایگونهبهدریاازوغربشمالغالب
باداینسمتبهاقلیمشبهتوجهباوداراستراشمال

ازگرفتنبهرهسببآناصفهانیروناست.شدهمتمایل
شرجیشهرچنینبرایربیغشمالتوجهقابلباد
گردد.می

بادهایازپرهیزبرایبوشهرشهراصفهانیرون.15شکل
)مأخذ:غربیشمالنسبیبادهایازبهرهغربوجنوب

نگارندگان(

شغربۀجبهدربندرعباسشهراقلیمهماندر.5.6.2
گرمبهتوجهباهست.نیزآنغالببادمنشأکهدریاست

بخارغرببادداردشهراینکهاقلیمیوغربادببودن
مقابلهبرایونیستمناسبوداردخودبارادریامضاعف

راستهوشرقشمالبهمایلسمتبهآنرونباداینبا
هواتعدیلبرایشرقبادبودنترخنکازکهچرااست.

بندرعباسوبوشهررونتفاوتاست.شدهاستفاده
قابلبسیارهاآنغالببادکیفیتوجهتتفاوتخاطربه

است.توجه

بادازپرهیزسبببندرعباسشهرراستهرون.16شکل
گرددمیشرقشمالضروریبادازبهرهوجنوبیمرطوب

)مأخذ: نگارندگان(

یادیهاشهربندیرونوگیریجهتبررسیازپس
مطلوب،بادهایدریافتترتیببههارونمزیتوشده

بادهابهترینبهمتمایلکهراستهرونکهشودمیمشاهده
درروناینکهشدهباعثاست،شرق(و)شمالمطلوب

مسئلهاینبگیرد.قراراستفادهموردمتعددییهاشهر
شمالبادازگیریبهرهبهتوصیهکهنظریمبانیباخوبیبه
شرایطاساسبرهاشهرۀبقیاست.سازگارداردشرقو

کرمانیواصفهانیروندوازاولویتترتیببهخودخاص
اولویتشرقیگیریجهتباکرمانیروناند.کردهاستفاده

اصلیراستایدراگرچهگیریجهتایناست.داشتهاردوم
بامعموالًمعابردربادنشدنحاکمخاطربهولیاستباد
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14

غربیبادبامقابلهبرایگرگانشهرکرمانیرون.12شکل
)مأخذ: نگارندگان(نامطلوب

بادباشوشترشهرمرطوبوگرماقلیمدر.5.5.1
ایننسبییقرارگیربهتوجهبااست.غربنامطلوبغالب
استبودهراستهرونشکلبهشهرساختارارتفاعدرشهر

ببرد.بهرهشرقیبادازکه

ازبهرهبرایزمینهشوشترشهردرراستهرون.13شکل
نامطلوبوگرمغرببادازپرهیزومطلوبشرقیباد

)مأخذ: نگارندگان(

بادهتجومنشأوساختارهمانبااهوازشهر.5.5.2
ترپستشوشتربهنسبتامااست.دشتازغربغالب
اهوازبهنسبتآیدمیارتفاعازکهشوشتربادوبوده

بیشتررشدوتاریخیاصالتسببهمینواست.ترمناسب
 است. بوده اهواز به نسبت شوشتر تاریخی

 

 

 

 

وغرببادازپرهیزبرایاهوازشهرراستهرون.14شکل
)مأخذ: نگارندگان(شرقبادزابهره

بادبابوشهرشهرمرطوبوگرمبسیاراقلیمدر.5.6.1
بادمزایایکهاستایگونهبهدریاازوغربشمالغالب
باداینسمتبهاقلیمشبهتوجهباوداراستراشمال

ازگرفتنبهرهسببآناصفهانیروناست.شدهمتمایل
شرجیشهرچنینبرایربیغشمالتوجهقابلباد
گردد.می

بادهایازپرهیزبرایبوشهرشهراصفهانیرون.15شکل
)مأخذ:غربیشمالنسبیبادهایازبهرهغربوجنوب

نگارندگان(

شغربۀجبهدربندرعباسشهراقلیمهماندر.5.6.2
گرمبهتوجهباهست.نیزآنغالببادمنشأکهدریاست

بخارغرببادداردشهراینکهاقلیمیوغربادببودن
مقابلهبرایونیستمناسبوداردخودبارادریامضاعف

راستهوشرقشمالبهمایلسمتبهآنرونباداینبا
هواتعدیلبرایشرقبادبودنترخنکازکهچرااست.

بندرعباسوبوشهررونتفاوتاست.شدهاستفاده
قابلبسیارهاآنغالببادکیفیتوجهتتفاوتخاطربه

است.توجه

بادازپرهیزسبببندرعباسشهرراستهرون.16شکل
گرددمیشرقشمالضروریبادازبهرهوجنوبیمرطوب

)مأخذ: نگارندگان(

یادیهاشهربندیرونوگیریجهتبررسیازپس
مطلوب،بادهایدریافتترتیببههارونمزیتوشده

بادهابهترینبهمتمایلکهراستهرونکهشودمیمشاهده
درروناینکهشدهباعثاست،شرق(و)شمالمطلوب

مسئلهاینبگیرد.قراراستفادهموردمتعددییهاشهر
شمالبادازگیریبهرهبهتوصیهکهنظریمبانیباخوبیبه
شرایطاساسبرهاشهرۀبقیاست.سازگارداردشرقو

کرمانیواصفهانیروندوازاولویتترتیببهخودخاص
اولویتشرقیگیریجهتباکرمانیروناند.کردهاستفاده

اصلیراستایدراگرچهگیریجهتایناست.داشتهاردوم
بامعموالًمعابردربادنشدنحاکمخاطربهولیاستباد
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غربیبادبامقابلهبرایگرگانشهرکرمانیرون.12شکل
)مأخذ: نگارندگان(نامطلوب

بادباشوشترشهرمرطوبوگرماقلیمدر.5.5.1
ایننسبییقرارگیربهتوجهبااست.غربنامطلوبغالب
استبودهراستهرونشکلبهشهرساختارارتفاعدرشهر

ببرد.بهرهشرقیبادازکه

ازبهرهبرایزمینهشوشترشهردرراستهرون.13شکل
نامطلوبوگرمغرببادازپرهیزومطلوبشرقیباد

)مأخذ: نگارندگان(

بادهتجومنشأوساختارهمانبااهوازشهر.5.5.2
ترپستشوشتربهنسبتامااست.دشتازغربغالب
اهوازبهنسبتآیدمیارتفاعازکهشوشتربادوبوده

بیشتررشدوتاریخیاصالتسببهمینواست.ترمناسب
است.بودهاهوازبهنسبتشوشترتاریخی

وغرببادازپرهیزبرایاهوازشهرراستهرون.14شکل
)مأخذ: نگارندگان(شرقبادزابهره

بادبابوشهرشهرمرطوبوگرمبسیاراقلیمدر.5.6.1
بادمزایایکهاستایگونهبهدریاازوغربشمالغالب
باداینسمتبهاقلیمشبهتوجهباوداراستراشمال

ازگرفتنبهرهسببآناصفهانیروناست.شدهمتمایل
شرجیشهرچنینبرایربیغشمالتوجهقابلباد
گردد.می

بادهایازپرهیزبرایبوشهرشهراصفهانیرون.15شکل
)مأخذ:غربیشمالنسبیبادهایازبهرهغربوجنوب

نگارندگان(

شغربۀجبهدربندرعباسشهراقلیمهماندر.5.6.2
گرمبهتوجهباهست.نیزآنغالببادمنشأکهدریاست

بخارغرببادداردشهراینکهاقلیمیوغربادببودن
مقابلهبرایونیستمناسبوداردخودبارادریامضاعف

راستهوشرقشمالبهمایلسمتبهآنرونباداینبا
هواتعدیلبرایشرقبادبودنترخنکازکهچرااست.

بندرعباسوبوشهررونتفاوتاست.شدهاستفاده
قابلبسیارهاآنغالببادکیفیتوجهتتفاوتخاطربه

است.توجه

بادازپرهیزسبببندرعباسشهرراستهرون.16شکل
گرددمیشرقشمالضروریبادازبهرهوجنوبیمرطوب

)مأخذ: نگارندگان(

یادیهاشهربندیرونوگیریجهتبررسیازپس
مطلوب،بادهایدریافتترتیببههارونمزیتوشده

بادهابهترینبهمتمایلکهراستهرونکهشودمیمشاهده
درروناینکهشدهباعثاست،شرق(و)شمالمطلوب

مسئلهاینبگیرد.قراراستفادهموردمتعددییهاشهر
شمالبادازگیریبهرهبهتوصیهکهنظریمبانیباخوبیبه
شرایطاساسبرهاشهرۀبقیاست.سازگارداردشرقو

کرمانیواصفهانیروندوازاولویتترتیببهخودخاص
اولویتشرقیگیریجهتباکرمانیروناند.کردهاستفاده

اصلیراستایدراگرچهگیریجهتایناست.داشتهاردوم
بامعموالًمعابردربادنشدنحاکمخاطربهولیاستباد
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غربیبادبامقابلهبرایگرگانشهرکرمانیرون.12شکل
)مأخذ: نگارندگان(نامطلوب

بادباشوشترشهرمرطوبوگرماقلیمدر.5.5.1
ایننسبییقرارگیربهتوجهبااست.غربنامطلوبغالب
استبودهراستهرونشکلبهشهرساختارارتفاعدرشهر

ببرد.بهرهشرقیبادازکه

ازبهرهبرایزمینهشوشترشهردرراستهرون.13شکل
نامطلوبوگرمغرببادازپرهیزومطلوبشرقیباد

)مأخذ: نگارندگان(

بادهتجومنشأوساختارهمانبااهوازشهر.5.5.2
ترپستشوشتربهنسبتامااست.دشتازغربغالب
اهوازبهنسبتآیدمیارتفاعازکهشوشتربادوبوده

بیشتررشدوتاریخیاصالتسببهمینواست.ترمناسب
است.بودهاهوازبهنسبتشوشترتاریخی

وغرببادازپرهیزبرایاهوازشهرراستهرون.14شکل
)مأخذ: نگارندگان(شرقبادزابهره

بادبابوشهرشهرمرطوبوگرمبسیاراقلیمدر.5.6.1
بادمزایایکهاستایگونهبهدریاازوغربشمالغالب
باداینسمتبهاقلیمشبهتوجهباوداراستراشمال

ازگرفتنبهرهسببآناصفهانیروناست.شدهمتمایل
شرجیشهرچنینبرایربیغشمالتوجهقابلباد
گردد.می

بادهایازپرهیزبرایبوشهرشهراصفهانیرون.15شکل
)مأخذ:غربیشمالنسبیبادهایازبهرهغربوجنوب

نگارندگان(

شغربۀجبهدربندرعباسشهراقلیمهماندر.5.6.2
گرمبهتوجهباهست.نیزآنغالببادمنشأکهدریاست

بخارغرببادداردشهراینکهاقلیمیوغربادببودن
مقابلهبرایونیستمناسبوداردخودبارادریامضاعف

راستهوشرقشمالبهمایلسمتبهآنرونباداینبا
هواتعدیلبرایشرقبادبودنترخنکازکهچرااست.

بندرعباسوبوشهررونتفاوتاست.شدهاستفاده
قابلبسیارهاآنغالببادکیفیتوجهتتفاوتخاطربه

است.توجه

بادازپرهیزسبببندرعباسشهرراستهرون.16شکل
گرددمیشرقشمالضروریبادازبهرهوجنوبیمرطوب

)مأخذ: نگارندگان(

یادیهاشهربندیرونوگیریجهتبررسیازپس
مطلوب،بادهایدریافتترتیببههارونمزیتوشده

بادهابهترینبهمتمایلکهراستهرونکهشودمیمشاهده
درروناینکهشدهباعثاست،شرق(و)شمالمطلوب

مسئلهاینبگیرد.قراراستفادهموردمتعددییهاشهر
شمالبادازگیریبهرهبهتوصیهکهنظریمبانیباخوبیبه
شرایطاساسبرهاشهرۀبقیاست.سازگارداردشرقو

کرمانیواصفهانیروندوازاولویتترتیببهخودخاص
اولویتشرقیگیریجهتباکرمانیروناند.کردهاستفاده

اصلیراستایدراگرچهگیریجهتایناست.داشتهاردوم
بامعموالًمعابردربادنشدنحاکمخاطربهولیاستباد
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14

غربیبادبامقابلهبرایگرگانشهرکرمانیرون.12شکل
)مأخذ: نگارندگان(نامطلوب

بادباشوشترشهرمرطوبوگرماقلیمدر.5.5.1
ایننسبییقرارگیربهتوجهبااست.غربنامطلوبغالب
 است بودهراستهرونشکلبهشهرساختارارتفاعدرشهر

ببرد.بهرهشرقیبادازکه

ازبهرهبرایزمینهشوشترشهردرراستهرون.13شکل
نامطلوبوگرمغرببادازپرهیزومطلوبشرقیباد

)مأخذ: نگارندگان(

بادهتجومنشأوساختارهمانبااهوازشهر.5.5.2
ترپستشوشتربهنسبتامااست.دشتازغربغالب
اهوازبهنسبتآیدمیارتفاعازکهشوشتربادوبوده

بیشتررشدوتاریخیاصالتسببهمینواست.ترمناسب
است.بودهاهوازبهنسبتشوشترتاریخی

وغرببادازپرهیزبرایاهوازشهرراستهرون.14شکل
)مأخذ: نگارندگان(شرقبادزابهره

بادبابوشهرشهرمرطوبوگرمبسیاراقلیمدر.5.6.1
بادمزایایکهاستایگونهبهدریاازوغربشمالغالب
باداینسمتبهاقلیمشبهتوجهباوداراستراشمال

ازگرفتنبهرهسببآناصفهانیروناست.شدهمتمایل
شرجیشهرچنینبرایربیغشمالتوجهقابلباد
گردد.می

بادهایازپرهیزبرایبوشهرشهراصفهانیرون.15شکل
)مأخذ:غربیشمالنسبیبادهایازبهرهغربوجنوب

نگارندگان(

شغربۀجبهدربندرعباسشهراقلیمهماندر.5.6.2
گرمبهتوجهباهست.نیزآنغالببادمنشأکهدریاست

بخارغرببادداردشهراینکهاقلیمیوغربادببودن
مقابلهبرایونیستمناسبوداردخودبارادریامضاعف

راستهوشرقشمالبهمایلسمتبهآنرونباداینبا
هواتعدیلبرایشرقبادبودنترخنکازکهچرااست.

بندرعباسوبوشهررونتفاوتاست.شدهاستفاده
قابلبسیارهاآنغالببادکیفیتوجهتتفاوتخاطربه

است.توجه

بادازپرهیزسبببندرعباسشهرراستهرون.16شکل
گرددمیشرقشمالضروریبادازبهرهوجنوبیمرطوب

)مأخذ: نگارندگان(

یادیهاشهربندیرونوگیریجهتبررسیازپس
مطلوب،بادهایدریافتترتیببههارونمزیتوشده

بادهابهترینبهمتمایلکهراستهرونکهشودمیمشاهده
درروناینکهشدهباعثاست،شرق(و)شمالمطلوب

مسئلهاینبگیرد.قراراستفادهموردمتعددییهاشهر
شمالبادازگیریبهرهبهتوصیهکهنظریمبانیباخوبیبه
شرایطاساسبرهاشهرۀبقیاست.سازگارداردشرقو

کرمانیواصفهانیروندوازاولویتترتیببهخودخاص
اولویتشرقیگیریجهتباکرمانیروناند.کردهاستفاده

اصلیراستایدراگرچهگیریجهتایناست.داشتهاردوم
بامعموالًمعابردربادنشدنحاکمخاطربهولیاستباد

شــکل 12. رون کرمانــی شــهر گــرگان بــرای مقابلــه بــا بــاد غربــی نامطلــوب 
)مأخــذ: نگارنــدگان(

شــکل 13. رون راســته در شــهر شوشــتر زمینــه بــرای بهــره از بــاد شــرقی 
گــرم و نامطلــوب )مأخــذ: نگارنــدگان( مطلــوب و پرهیــز از بــاد غــرب 

شــکل 14. رون راســته شــهر اهــواز بــرای پرهیــز از بــاد غــرب و بهــره از بــاد 
شــرق )مأخــذ: نگارنــدگان(
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ش جهان/ سال 
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?
شماره 
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عنوان مقاله

14

غربیبادبامقابلهبرایگرگانشهرکرمانیرون.12شکل
)مأخذ: نگارندگان(نامطلوب

بادباشوشترشهرمرطوبوگرماقلیمدر.5.5.1
ایننسبییقرارگیربهتوجهبااست.غربنامطلوبغالب
استبودهراستهرونشکلبهشهرساختارارتفاعدرشهر

ببرد.بهرهشرقیبادازکه

ازبهرهبرایزمینهشوشترشهردرراستهرون.13شکل
نامطلوبوگرمغرببادازپرهیزومطلوبشرقیباد

)مأخذ: نگارندگان(

بادهتجومنشأوساختارهمانبااهوازشهر.5.5.2
ترپستشوشتربهنسبتامااست.دشتازغربغالب
اهوازبهنسبتآیدمیارتفاعازکهشوشتربادوبوده

بیشتررشدوتاریخیاصالتسببهمینواست.ترمناسب
است.بودهاهوازبهنسبتشوشترتاریخی

وغرببادازپرهیزبرایاهوازشهرراستهرون.14شکل
)مأخذ: نگارندگان(شرقبادزابهره

بادبابوشهرشهرمرطوبوگرمبسیاراقلیمدر.5.6.1
بادمزایایکهاستایگونهبهدریاازوغربشمالغالب
باداینسمتبهاقلیمشبهتوجهباوداراستراشمال

ازگرفتنبهرهسببآناصفهانیروناست.شدهمتمایل
شرجیشهرچنینبرایربیغشمالتوجهقابلباد
گردد.می

بادهایازپرهیزبرایبوشهرشهراصفهانیرون.15شکل
)مأخذ:غربیشمالنسبیبادهایازبهرهغربوجنوب

نگارندگان(

شغربۀجبهدربندرعباسشهراقلیمهماندر.5.6.2
گرمبهتوجهباهست.نیزآنغالببادمنشأکهدریاست

بخارغرببادداردشهراینکهاقلیمیوغربادببودن
مقابلهبرایونیستمناسبوداردخودبارادریامضاعف

راستهوشرقشمالبهمایلسمتبهآنرونباداینبا
هواتعدیلبرایشرقبادبودنترخنکازکهچرااست.

بندرعباسوبوشهررونتفاوتاست.شدهاستفاده
قابلبسیارهاآنغالببادکیفیتوجهتتفاوتخاطربه

است.توجه

 

 

 

بادازپرهیزسبببندرعباسشهرراستهرون.16شکل
گرددمیشرقشمالضروریبادازبهرهوجنوبیمرطوب

)مأخذ: نگارندگان(

یادیهاشهربندیرونوگیریجهتبررسیازپس
مطلوب،بادهایدریافتترتیببههارونمزیتوشده

بادهابهترینبهمتمایلکهراستهرونکهشودمیمشاهده
درروناینکهشدهباعثاست،شرق(و)شمالمطلوب

مسئلهاینبگیرد.قراراستفادهموردمتعددییهاشهر
شمالبادازگیریبهرهبهتوصیهکهنظریمبانیباخوبیبه
شرایطاساسبرهاشهرۀبقیاست.سازگارداردشرقو

کرمانیواصفهانیروندوازاولویتترتیببهخودخاص
اولویتشرقیگیریجهتباکرمانیروناند.کردهاستفاده

اصلیراستایدراگرچهگیریجهتایناست.داشتهاردوم
بامعموالًمعابردربادنشدنحاکمخاطربهولیاستباد

شــکل 15. رون اصفهانــی شــهر بوشــهر بــرای پرهیــز از بادهــای جنــوب و 
غــرب بهــره از بادهــای نســبی شــمال غربــی )مأخــذ: نگارنــدگان(
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ش جهان/ سال 
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?

عنوان مقاله

14

غربیبادبامقابلهبرایگرگانشهرکرمانیرون.12شکل
)مأخذ: نگارندگان(نامطلوب

بادباشوشترشهرمرطوبوگرماقلیمدر.5.5.1
ایننسبییقرارگیربهتوجهبااست.غربنامطلوبغالب
استبودهراستهرونشکلبهشهرساختارارتفاعدرشهر

ببرد.بهرهشرقیبادازکه

ازبهرهبرایزمینهشوشترشهردرراستهرون.13شکل
نامطلوبوگرمغرببادازپرهیزومطلوبشرقیباد

)مأخذ: نگارندگان(

بادهتجومنشأوساختارهمانبااهوازشهر.5.5.2
ترپستشوشتربهنسبتامااست.دشتازغربغالب
اهوازبهنسبتآیدمیارتفاعازکهشوشتربادوبوده

بیشتررشدوتاریخیاصالتسببهمینواست.ترمناسب
است.بودهاهوازبهنسبتشوشترتاریخی

وغرببادازپرهیزبرایاهوازشهرراستهرون.14شکل
)مأخذ: نگارندگان(شرقبادزابهره

بادبابوشهرشهرمرطوبوگرمبسیاراقلیمدر.5.6.1
بادمزایایکهاستایگونهبهدریاازوغربشمالغالب
باداینسمتبهاقلیمشبهتوجهباوداراستراشمال

ازگرفتنبهرهسببآناصفهانیروناست.شدهمتمایل
شرجیشهرچنینبرایربیغشمالتوجهقابلباد
گردد.می

 

 

 

 

 بادهای از پرهیز برای بوشهر شهر اصفهانی رون .15 شکل
)مأخذ:غربیشمالنسبیبادهایازبهرهغربوجنوب

نگارندگان(

شغربۀجبهدربندرعباسشهراقلیمهماندر.5.6.2
گرمبهتوجهباهست.نیزآنغالببادمنشأکهدریاست

بخارغرببادداردشهراینکهاقلیمیوغربادببودن
مقابلهبرایونیستمناسبوداردخودبارادریامضاعف

راستهوشرقشمالبهمایلسمتبهآنرونباداینبا
هواتعدیلبرایشرقبادبودنترخنکازکهچرااست.

بندرعباسوبوشهررونتفاوتاست.شدهاستفاده
قابلبسیارهاآنغالببادکیفیتوجهتتفاوتخاطربه

است.توجه

بادازپرهیزسبببندرعباسشهرراستهرون.16شکل
گرددمیشرقشمالضروریبادازبهرهوجنوبیمرطوب

)مأخذ: نگارندگان(

یادیهاشهربندیرونوگیریجهتبررسیازپس
مطلوب،بادهایدریافتترتیببههارونمزیتوشده

بادهابهترینبهمتمایلکهراستهرونکهشودمیمشاهده
درروناینکهشدهباعثاست،شرق(و)شمالمطلوب

مسئلهاینبگیرد.قراراستفادهموردمتعددییهاشهر
شمالبادازگیریبهرهبهتوصیهکهنظریمبانیباخوبیبه
شرایطاساسبرهاشهرۀبقیاست.سازگارداردشرقو

کرمانیواصفهانیروندوازاولویتترتیببهخودخاص
اولویتشرقیگیریجهتباکرمانیروناند.کردهاستفاده

اصلیراستایدراگرچهگیریجهتایناست.داشتهاردوم
بامعموالًمعابردربادنشدنحاکمخاطربهولیاستباد

شــکل 16. رون راســته شــهر بندرعبــاس ســبب پرهیــز از بــاد مرطــوب 
جنوبــی و بهــره از بــاد ضــروری شــمال شــرق می گــردد )مأخــذ: نگارنــدگان(

ویژگی رونشهر های مربوطهرون

فرا فواستز

ابرار،فنیزرن ،ف
تبرطز،فخزمفقهشن،ف
راب ا ،وروتز،ف
نر شل،فاوننیل

نمترطمفوزایطفنزایفنمزهفارفهشنف
و شلفنفورقفنفپزبیزفارفهشنف

غزبفنفرنرب

کزضشبن کزکش فرا ف ف

کشضلفهزفس تفهشنف سرکیریف
ضیلربفورقفنزنفهزفخشتزف
کمفارفهشن،فهشنفو شلفنوف نمزهف

انزشیتفننم

فرا فاهفمشبن
اهفمش ،فهن وقبشس،ف

نرومز،فووت،ف
ومزکزن

نوفانزشیتفسرمفهزفخشتزف
کزفچن ا ف نمزهفارفهشنفغزبف

ضیلربفبیفت

کندگی هــای رون بنــدی شــهر های منتخــب از شــش پهنــه  جــدول 10. پرا
اقلیمــی ایــران. از هــر پهنــه بهتریــن و بدتریــن شــهر از جهــت کیفیــت بــاد 

ــدگان( ــذ: نگارن ــت )مأخ ــده اس ــاب ش انتخ
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و جهت گیری هــا مشــاهده شــده اســت. همچنیــن بــاد جنــوب 
کــه بــر طبــق معیارهــای طبــی بــاد نامطلوبــی اســت در همــۀ 
طراحی هــا ســعی در دفــع آن شــده اســت. به همیــن ترتیــب 
بــاد شــرق و غــرب نیــز بســته بــه شــرایط اقلیمــی در جــذب 
یــا دفــع آن جهت گیــری شــده اســت. چه بســا بــا توجــه بــه 
تطبیــق شــیوۀ ســاختار شــهری گذشــته و معیار هــای ســالمت 
از منظــر اســالمی، شهرســازی معاصــر نیــز کــه نســبت بــه گذشــته 
ــرار دارد الگــوی  دوچنــدان در معــرض آلودگی هــای محیطــی ق
کنــار الگوهــای جدیــد خویــش  صحیــح طراحــی خــود را در 
ــا معیار هــای جدیــد ترکیــب کنــد. و ایــن شــیوه  تــداوم دهــد و ب
بــا توجــه بــه تطبیــق بــا شــاخصه های ســالمت در آســایش 

کنین شــهر مؤثــر اســت. ســا

تشکر و قدردانی
در پایــان از مشــورت و رهنمود هــای حجت االســالم شهشــهانی 
شهرشــناس اســالمی، حجت االســالم ســلطانی طبیــب ســنتی 
و اســتاد میرلطیفــی اســتاد معمــاری اســالمی و ســنتی دانشــگاه 

گرد اســتاد پیرنیــا کمــال تشــکر را داریــم. تهــران و شــا

پی نوشت ها
ــی . 1 ــنگین، یعن ــر س ــه دو عنص ک ــت  ــی اس ــون مدع ــاب قان ــینا در کت  ابن س

ــی  ــبک، یعن ــر س ــتند و دو عنص ــدن هس ــای ب ــازندۀ اعض ک و آب، س ــا خ
.)Ibnsina, 2012, 63( آتــش و هــوا، ســازندۀ روح هســتند

کنــون بــاد را هــوای متحــرک می نامنــد. . 2 از شــش قــرن قبــل از میــالد تا
حرکــت هــوا به دلیــل اختــالف فشــار جــو اســت؛ یعنــی هــوای قســمتی از 
جــو به دلیــل جــذب گرمــای بیشــتر از خورشــید و زمیــن، گرم تــر از هــوای 
کــه مجــاور  مجــاور شــده و بــاال مــی رود. در مقابــل، هــوای بخشــی از جــو 
ــیند.  ــود و فرومی نش ــنگین می ش ــرد و س ــت س ــن اس ــرد زمی ــمت س قس
خ می دهــد.  هم زمــان بــا ایــن جابه جایــی قائــم، انتقــال افقــی هــوا نیــز ر
کــم و ســنگین نزدیــک زمیــن بــه زودی جــای هــوای ســبک  هــوای مترا
کــرده را می گیــرد و از اینجــا بــه جایــی افقــی هــوا بــاد تولیــد  صعــود 

.)Razjuyan, 2007, 3( می شــود

3 .ســورۀ ذاریــات آیــات 1 تــا 4 ).....و الّذ ریـــِت ... * َفالحـِملـــِت ... * . 3
ــِت...(- بیشــتر مفســران از 4 ســوگند ســوره  مـ ــِت ... * َفالُمَقِسّ َفالجـِریـ
دانســته اند.  بــاد  به معنــای  را  کننــدگان(  )پرا ذاریــات  تنهــا  ذاریــات 
 Mavardi, 1982, 360- Tabarsi, 1988, 299- Tabatabayi,(
).....و الُمرَسلـــِت....  تــا 5   1 آیــات  ســورۀ مرســالت   ،)1973, 364
* َفالعـِصفـــِت... * والّنـــِشرِت... * َفالفـِرقـــِت ... * َفالُملِقیـــِت.....( 
بعضــی از مفســران از 5 ســوگند ابتــدای ســوره مرســالت تنهــا عاصفــات 
 Tabatabayi, 1973,( را به معنــای بــاد دانســته اند )تندرونــدگان(
Sivati, 1894, 492 -145(. امــا برخــی مرســالت )فرســتادگان( و 
 Tabari, 2002,( ــاد معنــا کرده انــد ناشــرات )گســترانندگان( را هــم ب
ــه روایــت طبرســی بعضــی فارقــات  ــا ب Tusi, 1957, 223 -283(. بن
و   .)Tabarsi, 1988, 629( دانســته اند  بــاد  به معنــای  هــم  را 
ــاد  ــه هــر 5 ســوگند را به معنــای ب ک میبــدی نظــر کســانی را آورده اســت 

.)Meibodi, 1983, 336( دانســته اند 

به خاطــر تفــاوت جهــت و کیفیــت بــاد غالــب آن هــا بســیار قابــل 
توجــه اســت

یــاد  شــهر های  رون بنــدی  و  جهت گیــری  بررســی  از  پــس 
شــده و مزیــت رون هــا به ترتیــب دریافــت بادهــای مطلــوب، 
کــه متمایــل بــه بهتریــن  کــه رون راســته  مشــاهده می شــود 
ــن  ــه ای ک ــده  ــث ش ــت، باع ــرق( اس ــمال و ش ــوب )ش ــا مطل باده
ــرد. ایــن  ــرار بگی ــتفاده ق ــورد اس ــددی م ــهر های متع رون در ش
کــه توصیــه بــه بهره گیــری از  مســئله به خوبــی بــا مبانــی نظــری 
بــاد شــمال و شــرق دارد ســازگار اســت. بقیــۀ شــهر ها بــر اســاس 
شــرایط خــاص خــود بــه ترتیــب اولویــت از دو رون اصفهانــی 
بــا جهت گیــری  کرمانــی  کرده انــد. رون  اســتفاده  کرمانــی  و 
گرچــه  شــرقی اولویــت دوم را داشــته اســت. ایــن جهت گیــری ا
کــم نشــدن بــاد  در راســتای اصلــی بــاد اســت ولــی به خاطــر حا
در معابــر معمــواًل بــا حــدود 20 درجــه انحــراف ایجــاد می شــود. 
کامــاًل در غــرب و ایــران شــناخته شــده اســت و  ایــن جهــت 
ح  در شــهر های مناســب بــا آن به عنــوان اولویــت دوم مطــر
می شــود. اولویــت اصفهــان به دلیــل رویکــرد بــه غــرب و پشــت 
کــردن بــه بــاد مطلــوب شــرق در اولویــت ســوم اســت و معمــواًل 
کمــی از  در بیشــتر مــوارد از جملــه اصفهــان زاویــه انحــراف 

جنــوب بــه ســمت غــرب دارد.

نتیجه گیری
بــرای مکان یابــی در شــهر ها همیشــه عوامــل محیطــی دخیــل 
بوده انــد و بــاد یکــی از مهمتریــن عوامــل طبیعــی اســت. در 
گذشــته در مــورد عوامــل طبیعــی و در صــورت  شهرســازی 
صــورت  در  و  بهره منــدی  بــرای  الگویــی  آن هــا،  مطلوبیــت 
عــدم شــرایط مطلــوب راهــی بــرای مقابلــه بــا آن طراحــی شــده 
اســت. وجــود جهت گیری هــای متنــوع در شــهر های ایــران 
گــون بــاد ســبب می شــود هــر شــهر در برابــر بــاد  گونا و منشــأ 
مطلــوب ســعی در دریافــت و تربیــت آن بــاد داشــته باشــد و 
راهکاری هایــی از جملــه بادگیــر در جهــت تلطیــف و تصفیــه 
و همچنیــن طراحــی خانه هــا بــا میــل بــه بــاد مطلــوب مــورد 
اســتفاده قــرار گرفتــه باشــد. در همــه پهنه هــای اقلیمــی ایــران 
در شــهر هایی بــا مطلوب تریــن و نامطلوب تریــن بــاد درســتی 
الگــو و تجربــۀ پیشــینیان در بهره منــدی یــا مقابلــه بــا بــاد بــا 
معیار هــای ســالمت از منظــر اســالمی تطبیــق قابــل توجهــی 
نظیــر  به نــام  شهرشناســان  تحلیل هــای  بررســی  بــا  دارد. 
کــه بــا توجــه بــه ســاختار شــهری  اســتاد پیرنیــا و الگو هایــی 
کــه  کــه بــر پایــۀ تجربــه بــوده مشــخص می شــود  گذشــتگان 
معیارهــای ســالمت از دیــدگاه اســالمی بــا آن مطابقــت قابــل 
قبولــی دارد به گونــه ای کــه بــا توجــه بــه خــواص طبــی و ســالمت 
بــاد شــمال، در الگــوی ایرانــی میــل بــه ایــن بــاد در همــۀ رون هــا 



فـصــــــــلنــــــامـــــــه
 علـمی-پژوهـشی

5-1 �شــمــــاره�
1۳۹۴� بـــــهــــــــار�

نقـــش 
ــان جهـ

ق 
یزف
فتدا
نفن

اض
اس
بف

وفت
 فن

فش
تفاب

اض
فس
نو
شنف

افه
بع

ا 
اطز
نف
سنت

یف
بش
مز
فو
تشو
شخ
فس
یفن

فیشن
ش 

ض 
نوف

ف

56

تحــوالت دمایــی بــرای اعتــدال دمــای بهــار و پاییــز و یــا نقطــۀ عطــف 
تحــول گرمایــی و یــا ســرمایی بــا آن هــا ســازگارتر اســت و به همیــن جهــت 
ائمــۀ اطهــار علیه الســالم آن هــا را مبنــای طــب ســنتی بیــان کرده انــد 
ــم  ــل تنظی ــر قاب ــا آن بهت ــا ب ــود باده ــبب می ش ــا س ــئلۀ دم ــن مس و همی
باشــند. در حالــی  کــه ماه هــای شمســی بیشــتر بــا تحــوالت خورشــید و 

ماه هــای قمــری بیشــتر بــا تحــوالت مــاه قابــل تنظیــم هســتند.

بــاد غالــب بــادی اســت که در طــول مــاه بیشــترین فراوانــی وزش را دارد . 19
.)Kasmayi, 2002, 142(

منشأ باد همان منشأ باد غالب در نظر گرفته شده است.. 20

کــوه در شــهر های نیشــابور و تبریــز و زنجــان . 21 کــوه در شــرق اردبیــل بــا 
متفــاوت اســت. در اردبیــل کــوه سرســبزتر بــوده امــا دیگــر شــهر های نــام 
ــاد آن هــا همــراه  ــرده شــده کوه هــا بــدون پوشــش گیاهــی هســتند و ب ب

ســوز و ســرمای نامطلــوب اســت.

شهر شوشتر نسبت به اهواز مرتفع تر است.. 22
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صاَبــْت . 4
َ
کَمَثــِل ریــح فیهــا ِصــّرٌ أ ْنیــا 

ُ
َمَثــُل مــا ُیْنِفُقــوَن فــی هــِذِه اْلَحیــاِة الّد

ْنُفَســُهْم 
َ
ْهَلکْتــُه َو مــا َظَلَمُهــُم اهلُل َو لکــْن أ

َ
ْنُفَســُهْم َفأ

َ
َحــْرَث َقــْوٍم َظَلُمــوا أ

ــوا 
ُ
ا َلَظّل ْوُه ُمْصَفــّرً

َ
ْرَســْلنا ریحــًا َفــَرأ

َ
َیْظِلُمــوَن )آل عمــران-117(، َو َلِئــْن أ

ِمــْن َبْعــِدِه َیکُفــُروَن )روم-51(.

کْنُتــْم ِفــی اْلُفْلــک َو َجَرْیــَن. 5 ــی ِإذا  ــذی ُیَســیُرکْم ِفــی اْلَبــّرِ َو اْلَبْحــِر َحّتَ
َ
ُهــَو اّل

ــْوُج  ــُم اْلَم ــٌف َو جاَءُه ــح عاِص ــا ری ــا جاَءْته ــوا ِبه ــٍة َو َفِرُح ــٍح َطیَب ــْم ِبری ِبِه
یــَن  حیــَط ِبِهــْم َدَعــُوا اهلَل ُمْخِلصیــَن َلــُه الّدِ

ُ
ُهــْم أ

َ
ّن

َ
ــوا أ ِمــْن کّلِ َمــکاٍن َو َظّنُ

کریَن )یونــس-22(. ــا
َ

ــّنَ ِمــَن الّش ْنَجیَتنــا ِمــْن هــِذِه َلَنکوَن
َ
َلِئــْن أ

ُجُنــوٌد. 6 جاَءْتکــْم  ِإْذ  َعَلیکــْم  اهلِل  ِنْعَمــَة  اْذکــُروا  آَمُنــوا  ذیــَن 
َ
اّل َهــا  ّیُ

َ
أ یــا 

ــْم َتَرْوهــا َو کاَن اهلُل ِبمــا َتْعَمُلــوَن َبصیــرًا  ْرَســْلنا َعَلیِهــْم ریحــًا َو ُجُنــودًا َل
َ
َفأ

)احــزاب-9(.

کْنُتــْم ِفــی اْلُفْلــک َو َجَرْیــَن. 7 ــی ِإذا  ــذی ُیَســیُرکْم ِفــی اْلَبــّرِ َو اْلَبْحــِر َحّتَ
َ
ُهــَو اّل

ــْوُج  ــُم اْلَم ــٌف َو جاَءُه ــح عاِص ــا ری ــا جاَءْته ــوا ِبه ــٍة َو َفِرُح ــٍح َطیَب ــْم ِبری ِبِه
یــَن  حیــَط ِبِهــْم َدَعــُوا اهلَل ُمْخِلصیــَن َلــُه الّدِ

ُ
ُهــْم أ

َ
ّن

َ
ــوا أ ِمــْن کّلِ َمــکاٍن َو َظّنُ

َو  )یونــس-22(،  کریَن  ــا
َ

الّش ِمــَن  َلَنکوَنــّنَ  هــِذِه  ِمــْن  ْنَجیَتنــا 
َ
أ َلِئــْن 

ــا  تــی باَرکنــا فیهــا َو کّنَ
َ
ْرِض اّل

َ ْ
ْمــِرِه ِإلــی األ

َ
یــح عاِصَفــًة َتْجــری ِبأ ِلُســَلیماَن الّرِ

ــا-81(. ــَن )انبی ــی ٍء عاِلمی ــکّلِ َش ِب

ــاٍم َنِحســاٍت ِلُنذیَقُهــْم َعــذاَب . 8 ّیَ
َ
أ ْرَســْلنا َعَلیِهــْم ریحــًا َصْرَصــرًا فــی 

َ
َفأ

ْخــزی َو ُهــْم ال ُیْنَصــُروَن 
َ
ِخــَرِة أ

ْ
ْنیــا َو َلَعــذاُب ال

ُ
اْلِخــْزِی ِفــی اْلَحیــاِة الّد

ْرَســْلنا َعَلیِهــْم ریحــًا َصْرَصــرًا فــی َیــْوِم َنْحــٍس ُمْســَتِمّرٍ 
َ
ــا أ

َ
)فصلــت-16(، ِإّن

)قمــر-19(.

یــح . 9 ْخــری َفیْرِســَل َعَلیکــْم قاِصفــًا ِمــَن الّرِ
ُ
ْن ُیعیَدکــْم فیــِه تــاَرًة أ

َ
ِمْنُتــْم أ

َ
ْم أ

َ
أ

َفیْغِرَقکــْم ِبمــا کَفْرُتــْم ُثــّمَ ال َتِجــُدوا َلکــْم َعَلینــا ِبــِه َتبیعــًا )اســراء-69(.

یح اْلَعقیَم )ذاریات-41(.. 10 ْرَسْلنا َعَلیِهُم الّرِ
َ
َو فی عاٍد ِإْذ أ

یــاح ُبْشــرًا َبیــَن َیــَدْی َرْحَمِتــِه )اعراف-51(، ُیْرِســُل. 11 ــذی ُیْرِســُل الّرِ
َ
َو ُهــَو اّل

یــاح  ْرَســَل الّرِ
َ
ــذی أ

َ
یــاح ُبْشــرًا َبیــَن َیــَدْی )ســورۀ نمــل-63(، َو ُهــَو اّل الّرِ

ــماِء مــاًء َطُهــورًا )فرقــان-48(، َو  ْنَزْلنــا ِمــَن الّسَ
َ
ُبْشــرًا َبیــَن َیــَدْی َرْحَمِتــِه َو أ

ــراٍت َو ِلیذیَقکــْم ِمــْن َرْحَمِتــِه َو ِلَتْجــِرَی  یــاح ُمَبّشِ ْن ُیْرِســَل الّرِ
َ
ِمــْن آیاِتــِه أ

کــْم َتْشــکُروَن )روم-46(.
َ
ْمــِرِه َو ِلَتْبَتُغــوا ِمــْن َفْضِلــِه َو َلَعّل

َ
اْلُفْلــک ِبأ

کُموُه َو مــا . 12 ْســَقینا
َ
ــماِء مــاًء َفأ ْنَزْلنــا ِمــَن الّسَ

َ
یــاح َلواِقــَح َفأ ْرَســْلَنا الّرِ

َ
َو أ

یــاح َفُتثیــُر َســحابًا  ْرَســَل الّرِ
َ
ــذی أ

َ
ــُه ِبخاِزنیــَن )حجــر-22(، َو اهلُل اّل ْنُتــْم َل

َ
أ

ُشــوُر  ــَد َمْوِتهــا کذِلــک الّنُ ْرَض َبْع
َ ْ
ــِه األ ْحیینــا ِب

َ
ــٍد َمیــٍت َفأ َفُســْقناُه ِإلــی َبَل

)فاطــر-9(.

ْحیــا . 13
َ
ــماِء ِمــْن ِرْزٍق َفأ ْنــَزَل اهلُل ِمــَن الّسَ

َ
هــاِر َو مــا أ یــِل َو الّنَ

َ
13.َو اْخِتــالِف الّل

یــاح آیــاٌت ِلَقــْوٍم َیْعِقُلــوَن )جاثیه-5(. ْرَض َبْعــَد َمْوِتهــا َو َتْصریــِف الّرِ
َ ْ
ِبــِه األ

ْحیینا . 14
َ
یــاح َفُتثیــُر َســحابًا َفُســْقناُه ِإلــی َبَلــٍد َمیــٍت َفأ ْرَســَل الّرِ

َ
ــذی أ

َ
َو اهلُل اّل

ُشــوُر )فاطر-9( ْرَض َبْعــَد َمْوِتهــا کذِلــک الّنُ
َ ْ
ِبــِه األ
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بررســی تجربــی مظاهــر اخالقــی و شــخصیتی ایجــاد شــده از بادهــا در . 17
ــده ای  ــد در آین ــان امیدوارن ــه محقق ک ــد  ــر می طلب ــی دیگ ــهر ها مجال ش

نزدیــک بــه آن توفیــق یابنــد.

ماه هــای رومــی بــا حــدود 10 روز فاصلــه نســبت بــه ماه هــای شمســی . 18
هســتند و به همیــن جهــت بــا فاصلــه و انقالبــات بهــاری و تابســتانی 
گرچــه ناســازگارند و ده روز فاصلــه دارنــد ولــی  و پاییــز و زمســتانی ا
ــار  ــه ماه هــای میــالدی از بعــد طــب اســالمی معی ک حقیقــت آن اســت 
عطــف  نقطــۀ  اقلیمــی  مطالعــات  طبــق  کــه  چــرا  هســتند  بهتــری 
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