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 چکیده

و تهعدیدهای اللیمی و   هعا ضعععع معماری ایران، با رمز و رازهای نهفته در آن، کلید پاسخ به نیازهای مردمانی است که انبوهی از 

طالیی بد   یهافرصعععتبه نقاط لوخ و ای اد  ،جغرافیایی را به صععورخ دردمادانه و به پوععتوانه ت اره صعععدها و هزاران سععا    

سععاده  ظاهربههای معماری کویری ایران اسععت. این کاردانه کو و و سععازه ها واین فرصععت نیترمهمآسععباد از جمله . اندکرده

. اسععتی جا و شععایهععته از امتاناخ مولی و بومهب یریگبهرهنمایانگر تلفیق هار و دانش معماری صععاعتی پیوععیایان این سععرزمین در 

اادت و شبا ، شدندیمخ مااسعبی بردوردار باشعد سادته   آسعبادها در نیمه جاوبی دراسعان بزرو و سعیهعتان هر جا که باد از شعد     

ر د دانش سععادت آسععبادها توان از می ،نابودی ماابع سععودت فهععیلی توجه به ها و از سععویی دیگر با مقایهععه لملترد این سععازه 

ها این پژوهش به بررسععی لملترد شععاادت لملترد این سععازه باهدفگرفت.  سععادتارهای امروز معماری جهت تودید انر ی بهره

پردازد که کدامیو از آسععبادهای دراسان و بررسعی این سعوا  می   به طقه سعیهعتان و دراسعان پردادته اسعت و    در دو ما آسعبادها 

برای  03ور ن  0ANSYS افزارنرمماظور از این برای  دهد؟نوععان می کارگیری از انر ی باد راهدر بتری سععیهععتان لملترد مطلوه

د دهانه آسباد سیهتان به ددیل وجو ،ددهنوعان می  نتایج توقیقها و یافتهو مقایهعه لملترد این دو سعازه بادی اسعتفاده شعده اسعت      

 .دهدشتل میرا تری لملترد مطلوهتر تر و ورودی هوای مااسبوسیع
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 مقدمه-1
بر معمععاری و شعععهرسععععازی ایران را  مؤثرلوامععل 

در سعععه گروه مطرر کرد  کلی  یاگونهبه توانیم
مل التصعادی و سوم  وا، دوم لیایبجهاناو  مهعالل  

اللیم (. 4: 0911)حبیبی،  یمععل مویی یععا اللیموال
است که تمامی ابعاد زندگی  یمؤثریتی از لوامل 

فضعععاهای . لرار داده اسعععت یرتأثانهعععان را توعت  
معماری هر ماطقه، مرتبی و همگام با اللیم و طبیعت 

میان  روابی متقابل بعازگوکااده پیرامونش بعه نووی  
انهعان و طبیعت است که در لامت یو اثر معماری  

. هر نوع داص از سعععازدیمگر جلوهداص دود را 
صی لملی دا هاییهتوصاللیم و شرایی جغرافیایی، 

د و کاصععاوع پیوععاهاد میمواجهه با مویی مرا برای 
و تفاوخ آفرین  بخشیتهوهمین لعامعل، معیعاری    

  (.0911، سعععرتیپی پور) در معمععاری بوده اسععععت
ترین لااصععر این تطابق بین انهععان، آسععبادها از مهم

نظیر با های بیمعمعاری و مویی اسعععت. این سعععازه  
بععا  نظیریباسعععتفععاده از دانش انهععععانی و معمععاری 

گیری از توانایی انر ی باد جهت تأمین نیازهای بهره
بدیهی است که آسبادها را در . اندشدهسادتهانهعان  

اد که باددیز بوده و لدرخ ب بیایمیمتاها در مااطقی 
م های ساگین و لظیآسیا تواندیمبه حدی است که 

 را به  ردش در بیاورد.  
دها هعای بعادی در جهان آسعععبا  سعععازه ترینیمیلعد 

های ایرانی و آسعععباد لمدهههعععتاد که به دو دسعععته 
 ابهر دو دسععته  سععازوکار، شععوندیماروپایی تقهععیم 

 هاییاهآسععتفاوخ در زمیاه و تاریخ ابداع از  یکم
ایرانی و ویتروویوسعععی ادهام گرفته شعععده   یتاورها

، پروانه حو  موور لمودی ایرانی نمونهاسعععت. در 
و در نتی ه سعععادتار معماری باا از تومل   رددیم

و  شودیمشعتلی پروانه رها   هاییتمودودوزن و 
متاولی پیدا کاد تا آن ا که  یهاکعارکرد  توانعد یم

ی صععاعت یهاسععادتمانفرم معماری  یاترینپوشععاید 
مبیز )کا باسعععتان متعلق به آسعععبادهای ایرانی باشعععد 

تی ه در ن آسععبادهااین (. 51: 0935 موعتا  گوهری، 
صلیبی به غره رفته  یهاجاگدر  هاتمدنبردورد 

اللیمی آن دیعار د ار   هعای یژگیوو متاعاسعععب بعا   
 نهگوتغییراتی شعععده کعه در نهعایعت با پدید آمدن    

که هم  ون آسیاه ویتروویوسی  آسعبادها اروپایی 
 هایاهآسدارای موور افقی ههعتاد نهل جدیدی از  

 (.0911ایمانی،  و )دضعععری آورده اسعععترا پدید 
آسععبادها در دو ماطقه سععیهععتان و دراسععان به ددیل  

 مورداسععتفادهوجود بادهای با سععرلت باو و مداوم 
اما سادتار آسبادها در این دو ماطقه با  اندلرارگرفته

و این تفاوخ سعععادتاری اسعععت یتعدیگر متفعاوخ   
 .اسعععتها تأثیرگذار یاد بر لملترد آنز احتمعا  بعه 

دسععت هشععاادت و مقایهععه این آسععبادها و دانش ب  
گیری از انر ی بععاد آمعده از این طریق، امتعان بهره  

که با کاهش ماابع سودت فهیلی در معماری امروز 
ان برایم رااست به دنبا  اسعتفاده از انر ی های روز  

با  رو یشپبه همین للت در پژوهش  سازد.میهر می
تولیل لملترد  بعه  ANSYS افزارنرماسعععتفعاده از  

ردادته پ مافرد سیهتان و آسباد ساده دراسان آسعباد 
بررسی و مقایهه  ،هدف اصعلی توقیق  .شعده اسعت  

 . روشاستلملترد آسعبادهای دراسعان و سیهتان   
توقیق بر اسعععاح نووه کاتر  از نوع آزمایوعععی و  
مورد پژوهوی بوده است و از نظر روش گردآوری 

گردد، ابتدا میدانی، هعا به دو بخش تقهعععیم می داده
نگاری شواهد معماری آسبادها مهتادکه در طی آن 

صورخ گرفته است و سپس غیر میدانی که براساح 
ای سعععازی رایانههعای آماری و تولیل و شعععبیه داده

ان ام شعده است. پژوهش مورد نظر براساح هدف  
 نشدا از نوع روش توقیق کاربردی با هدف توسعه

ه ههت و براساح ماهیت و دروجی از پژوهش بود
. اسععععتروش از نوع موردی، تععاریخی و تععداومی 

هععای جهععت کععه موردی از آسعععبععاداین موردی از 
سعیهعتان و نوعتیفان انتخاه شعده اسعت، تاریخی به      
این ددیعل کعه سعععادتارها به گذشعععته تعلق دارند و    

های تولیلی از این تعداومی بعه للت کهعععب دانش  
 .استای آتی هپژوهش و کاربهعت آن در پژوهش 

آوری اطاللععاخ بر اسععععاح مطععادعععاخ روش جمع
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نگاری حاصل شده مهتادمیدانی که از طریق روش 
ای گیری از اطاللععاخ کتععابخععانععهاسعععت و بععا بهره 
.تصورخ پذیرفته اس

 
های معماری و اطاللاخ میدانی آسباد للعه مَچی داده

 سیهتان
ساده  های معماری و اطاللاخ میدانی آسبادداده

 نوتیفانمافرد 
 بررسی اطاللاخ معماری

در  للعه مَچی سیهتان 5شماره سازی سه بعدی آسباد شبیه
 ANSYSنرم افزار 

در  یفاننوتساده مافرد سازی سه بعدی آسباد شبیه
 ANSYSنرم افزار 

 
 5 شمارهسازی جریان باد در جبهه رو به باد آسباد شبیه

 ANSYSدر نرم افزار  للعه مَچی سیهتان
سازی جریان باد در جبهه رو به باد آسباد شبیه

 ANSYSدر نرم افزار  نوتیفانساده مافرد 
 

 5شماره  ها و نتایج دروجی جریان باد آسبادبررسی داده
 للعه مَچی سیهتان

ها و نتایج دروجی جریان باد آسباد بررسی داده
 نوتیفان

 مقابل انر ی بادهای تأثیرگذار در مقایهه لملترد آسبادها در اراله آیتم
 سازی در لملترد آسبادها در مقابل انر ی بادهای تأثیرگذار با توجه به نتابج شبیهتولیل آیتم

 بررسی نتایج و اراله راهتار
 (مأدذ: نگارندگان)گیری و سادتار توقیق متانیزم نتی ه -0 مودارن

 
بععا اسعععتفععاده از ماععابع  رو، ابتععدا در پژوهش پیش

هعای میدانی اطاللاخ نظری و  ای و دادهکتعابخعانعه   
در ماطقه  للعه مَچی 5شعواهد معماری آسباد شماره  

سعیهعتان و آسعباد نوتیفان در دراسان رضوی مورد    
بررسی لرار گرفته و اطاللاخ مورد نیاز گردآوری 

های سه بعدی مطابق با ابعاد شعده اسعت. سپس مد   
این دو مد  آسعععباد در نرم افزار  بعدسعععت آمده از 

ANSYS   سععادته شععده و جریان باد در این دو مد
های اللیمی و داده ANSYSبا اسعععتفاده از نرم افزار 
سعععازی و مورد بررسعععی لرار  این دو ماطقعه شعععبیه 

گرفت. با توجه به نتایج دروجی تولیل و با استفاده 
های تأثیرگذار جهت مقایهعه دو آسباد ککر  از آیتم

به مقایهعععه  SPSSشعععده بعا اسعععتفعاده از نرم افزار    
های این دو مد  آسعباد پردادته شده و در انتها  داده

ی و ها بررسعععگیری توقیق دروجی یعافته در نتی عه 
سععواوخ پژوهش پاسععخ داده شععده و اطاللاتی که  

 هععای آتی مورد اسعععتفععاده لرارتوان در پژوهشمی
 گرفته شود اراله گردیده است.

 

 های پژوهشپرسش -2
که کدامیو از  این اسعععتسعععوا  اصعععلی پژوهش 

ری تآسعبادهای دراسعان و سیهتان لملترد مطلوه  
دهعد؟ و  را در مقعابعل انر ی بعاد از دود نوعععان می   

 دویل آن  یهت؟
 
 پیشینه تحقیق -3
 دردصععوص معاصععر هایپژوهش ترین لدیمی از

 یمعرف به نادری که بقراط از اسععت ایمقاده آسععباد،
 هدواف، نوو آسبادهای متانیتی و کادبدی اجزای

آسعععیا  سعععاگ تهیععه  گونگی و هعا آن کعارکرد 
 هایپژوهش از بهیاری اسعاح  پردازد. این مقادهمی
: 0921مورد آسعبادهاست )نادری،   در معماری آتی
کتاه  نخهتین صفواخ در سیهتانی (. افوار12-52

 بادهای و اللیمی شعرایی  معرفی به سعیهعتان   بزرگان
 مانیز بازه به اشاره ضمن و پردادته ماطقه سعیهعتان  

 به سعععیهعععتان، روزه 051 سعععرلت بادهای و وزش
 یتصویر و کرده اشعاره  آسعبادها  در باد این کاربرد
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ی، سیهتان) است نموده اراله سعیهعتان   آسعبادهای  از
0915 :51(  ) Shepherd, 1990: 6-10 .) 

در کتاه دواف در گذر تاریخ به احراری رود 
شععرر کامل نووه کارکرد آسععبادهای دواف، اجزا 

هعای مرتبی بعا آن پردادته اسعععت   ادمثعل و ضعععره
(. لهرمانی و بهادری نیز ضععمن 51: 0919)احراری، 

بررسعی اجزای کادبدی آسبادهای نوتیفان دواف و  
نووه کعارکرد آسعععبادها، در جدودی کامل، تمامی  

بعادهای نوعععتیفان را معرفی  لطععاخ متعانیتی آسععع  
(. 20-14: 0935کعاعاععد )لهرمععانی و بهععادی،   معی 

شععااسعی آسععبادهای سعیهععتان   گونهموعایخی ضعمن   
بزرو، به سعه دسعته آسعباد سعاده، حلقوی و آسباد     
داونی اشعععاره کرده و در یو تصعععویر شعععماتیو، 
اند اثراخ بعاد را در سعععه معد  به تصعععویر کوعععیده   

 (.29: 0935)موایخی، 
 تععاریخ بععادی، هععاینیروگععاه تعاه در ک 9گعاش 
 یباد آسیاهای و شرر داده را بادی آسیاهای توسعه
 ود،د تأیید سععخن در و نامیده افغانهععتانی را ایرانی
را نیز  سیهتان بزرگان کتاه در آسباد تصعویر  همان
 در 4(. زایاتسGasch, 2012: 15است ) کرده اراله

 رانیای آسبادهای به بادی، آسیاهای سعابقه   بررسعی 
 ار آن متعدد کاربردهای کرده و اشاره سعیهعتان   در
 تصععویر ارزشععماد  شععرر به سععپس کاد،می ککر

 دموععقی کتاه در که پردازد می اودیه آسععبادهای
 مطادعاخ مهادسی، للوم حوزه در. است اراله شعده 

 نووه دصوص در بهعیاری  و های متعددآزمایش و
 زا کارگیری به و هعای بعادی  توربین انواع طراحی
 ان ام کوععورهای جهان سععایر و ایران در باد نیروی
ت اره  به ارتباطی مطادعاخ این که اسعععت شعععده
 حاضر پژوهش که آن ا از. ندارد آسعبادها  معماری

 بهره ضعععرورخ و ایران معماری تبیین ت اره بعه 
 م ا ، این در دذا پردازد ت اره می این از گیری
 تصرمخ گاه ایاشارهکه  پردادته مطادعاتی اندك به
 دهش مهادسعی  للوم، زمیاه در آسعبادها  به مفصعل  یا

 (.Zayats, 2015: 690-700است )

 به اشععاره ضععمن ،5اسععتودارخ و  1جاش ،2مودر
 وورم آسیای لاوان به دراسان و سیهتان آسبادهای
 از حاصل انر ی دصوص در را مواسباتی لمودی،
 یواهادپ نهایت در و کاادمی اراله سیهتان آسبادهای
 ها برج در را لمودی موور بادی توربین از اسععتفاده

 Muller) کاادمی اراله مرتبهبلاد های سععادتمان و

& Jentsch and Stoddart, 2009: 1407-1412.) 
 
 های تحقیقیافته -4
 یشناسواژه -4-1

آسعععیععا، کععارافزاری برای آرد کردن گاععدم، جو و 
دو بخش های گیاهی اسعععت. وا ه آسعععیاه، از  دانه
در « آحْ» شعده است. جز     توعتیل « آه»و « آح»

 کهن ایرانی بععه معای هععاییشگواین کلمععه در 
 شکتاب دررا بوده اسععت. ادمع م این وا ه « سععاگ»

  این تعری  شده است:  
بوده اسعععت، یععا  در هْ آ حْآسعععیعاه اصعععلش آ  »

اند و به کثرخ استعما  با  طرر کرده و آسیا افزوده
 .(912 :0991)شمس لیس رازی، « گویاد.می

 آمده است: در فرهاگ معین نیز کیل وا ه آحْ
دو ساگ گرد و مهطح بر هم نهاده و ساگ زیرین »

در میان میلی آهاین و جز آن از سعورا  میان ساگ  
زبرین در گذشععته و سععاگ فولانی به لوخ دسععت   
آدمی یا سععتور یا باد یا آه یا بر  و یا بخار  ردد 

)معین،  «و جز آن را درد کاد و آرد سازد.و حبوه 
0915.) 
نخهعععت به معای آسعععیای آه شعععهرخ « آحْ»وا ه 

گرفته، سپس در ترکیب با کلماخ آه، باد، دست، 
 یاهگونهسععتور و  ر ، برای تهععمیه و تخصععی   

مختل  آسعیا، اسعتعما  شعده است. همچاین معاد     
نیز  5«هطاحون»و « جاحله»، «رحادید»بی لر یهعا وا ه

ا یا آسیْآسیا،  ر به فارسعی، کلماخ مرکب دسعت  
بادی یا  آه اسعت. آسیاه     ر  و آسعیای  آسعیای  
 ایبادی که به آسععباد موععهور شععده، گونه  آسععیایّ

آسعیاه است که نیروی جابوی آن از راه باد فراهم  
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)زهره دضعععری و دکتر نععادیععه ایمععانی،   گرددیم
0911.) 
 
 آسبادهاتاریخچه و خاستگاه  -4-2

گیری از نیروی باد روشن نیهت. اما به روزگار بهره
موققععان دادلی و دععارجی، ایرانیععان  گواهی همععه

اودین ملتی بودنعد کعه بعاد را مهعار کرده و از آن به     
آسیاه و  ر   اه، بهره گرفتاد. در  لاوان مورکه

کتاه شهرهای ایران روزگار پارتیان و ساسانیان، از 
باتی که در آن روزگار دارای شهرهای بزرو و لص

آسععیا بوده و لوانیای مدون جهت اسععتفاده از آسععیا، 
آسیا وجود داشته، از  اوجارهما دسعتمزد آسیابان و  

شده است. نخهتین مأدذی که در  بردهنامسعیهعتان   
یو کتاه لدیمی  یادشعععدهآن از آسعععیعای بعادی   

آن  که سادت اسعت « آرتاح کانتیلیاد»هادی به نام 
سععععا  پیش  9411پیش از میالد یعای  0411را در 
شعععده  داند و در آن به باو بردن آه نیز اشعععارهمی
 (.0913)فرشاد،  است

های اسعالمی به بعد، در ماابع و نوشته  از اوایل دوره
آسعععیای بادی که برای  موجود با صعععراحت درباره

هعا و باو بردن آه به کار می رفته،  درد کردن دانعه 
داسععتگاه آن را سععیهععتان بیان  بوث شععده اسععت و 

 944. در تععاریخ مهععععودی )در حععدود  انععدکرده
سعگهعتان )سعیهتان( دیار باد    »ه ری( آمده اسعت:  

جا آنسعععت که گویاد باد اسعععت و همعان شعععهری  
ها گرداند و آه را از  اه کوععیده با آسععیاها را می

را سیراه کاد و در همه دنیا شهری نیهت که بیوتر 
 یتی از« سود برد و ددا داناتر است.از آن جا از باد 

دانان هم لصععر او به نام اصععطخری )حدود  جغرافی
: گویده ری( این موضوع را تأیید کرده و می 941
طوریبهوزند در آن جا )سیهتان( بادهای لوی می»

 رداد هعایی که با باد می کعه بعه سعععبعب آن  ر    
ابن حولل نیز در کتاه دود به « سعادته شعده است.  

در سععیهععتان  »نویهععد: صععورا اورچ  این می نام
وزد و به همین سعععبب در بادهای سعععخت مداوم می

آن جععا آسعععیععاهععای بععادی برای آرد کردن گاععدم  
 (.0942)ابن حولل،  «اند.سادته

ه ری( در شرر  115لزویای جغرافیدان سعده بعد ) 
در آن جا هرگز باد : »نویهدیمسیهتان  دربارهدود 

توجه به آن آسعععیاهایی سعععادته   گیرد و باآرام نمی
ها شعده است که تمام درد کردن کرخ با آن  ر  

گیرد. آن جععا سعععرزمین گرمی اسعععت و  ان ععام می
در کتاه « کاد.هعایی دارد کعه بعا بعاد کار می     ر 

تاریخ سعیهعتان که مؤد  آن موخ  نیهت نیز در   
اما آن  ه که در کاخ »این دصععوص آمده اسععت:  
سایر شهرها نیهت ...  سعیهعتان موجود اسعت که در   

دیگر آسععیا  ر  کااد تا باد بچرداند و آرد کاد و 
دیگر شهرها مقدر باید و یا آسیاها با آه یا با دست 

اند تا آه ها سعععادتهآسعععیا کااد و هم از این  ر 
ها و به زمین که از آن کوعععت کوعععد از  اه به با 

عت چاین بهیار مافکااد  ه اگر آه تاگ باشعد هم 
در والع از میان  (.0915)ناشعععااح،  «یرنعد. از بعاد گ 

روزه از معروفترین  051بادهای سعععیهعععتان، بادهای 
 051گونه از نام آن پیداسعععت که همان اسعععتآنها 

روز ادامعه دارد و این تعداوم بعه همراه سعععرلت دو    
 ,Mortazaviویژگی داص این باد شعععده اسعععت ) 

2009 .) 
در اوادعر لعرن نعوزدهم و اوادر لرن بیهعععتم نیز    
آسعععبعادهعای بردی از ماعاطق توسعععی جهانگردان     

تمام این آسععیاها در   ظاهراًشععمارش شععده اسععت.   
را .  اندشعععدهای بین ایران و افغانهعععتان جمع ماطقه

کعه در این ماطقعه یو گذرگاه باددیز وجود دارد   
کعه از شعععمعا  بعه جاوه و به لرچ تقریبی صعععد     

 زدهسعععی ،فردیاعاند . گعذرد ر از این نقطعه می کیلومت
آسعیای بادی را که در غوریان )افغانهتان، در غره  

. آسععیاهایی که در کادیم، وصعع  اندوالعهراخ( 
  اندبودهار فراه موعععاهده کرده بود هاوز در حا  ک

ه سععکاد در زابل )سععیهععتان( یوی هم  این الالم م
)رستگار  (0 تصویر)ههت  کارافتادهآسیای بادی از 

 (.0934و آزاد، 
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آسبادهای طبس در ادوار لدیم، مأدذ: رستگار و  -0تصویر 

 0934آزاد، 
 
 آسبادها یگونه شناس -4-3
انووا  آسووبوادهوا اور اسوووا        -4-3-1

 پالن یدهسازمان
هععای صعععورخ گرفتععه بر روی براسعععاح بررسعععی 

ی در هایتفاوخ ،آسبادهای ماطقه سیهتان و دراسان
شعععود. دیده می هاآنپالن معمعاری   یدهسعععازمعان 

باابراین بر اساح مطادعاخ تطبیقی، آسبادها ایران را 
 به آسبادهای مافرد و دطی تقهیم نمود:  توانیم

موخصه اصلی این آسبادها  آسبادهای مافرد: -اد 
 دانشده یدهسازمانمافرد  به صعورخ این اسعت که  

و در این آسععبادها ورودی به فضععای هوععتی و این   
ار و انب دانهْآحفضعععا به دو فضعععای مقابل هم یعای 

. پوشععش اصععلی این آسععبادها از    شععود یمهدایت 
های ماوای است که پوشش بهیار مقاوم در پوشش

روزه سععیهععتان اسععت. آسععباد للعه  051برابر بادهای 
ای از این آسبادها است که در مچی سعیهعتان نمونه  

و در طبقه فولانی بازوی آسباد  شدهسعادته دو طبقه 
پره به آن متصل است و  05تا  1به موور مرکزی با 

باد های آسلهمت فولانی این موور متصل به دیواره
 دهشیهتعبهای اسعت و با وزش باد از طریق شععتاف 

)رسعععتگار و  آیادهعا بعه گردش در می  در دیوار پره
.(5 تصویر)(0934آزاد، 

 

 

 0934، مأدذ: رستگار و آزاد، ای آسبادهای مافرد، آح باد للعه مچی، سیهتان و بلو هتان، ماطقه حوچ دارنمونه -5 تصویر

 
طرر پالن این آسعععبادها  آسعععبعادهعای دطی:   -ه
و به صورخ  اسعت و و تر از آسعبادهای مافرد  ک

، بعه لبعارخ دیگر تمامی   شعععودینمم زا سعععادتعه  
آسعیاهای یو روستا در یو مول و در کاار هم با  
یو طو  و لرچ و ارتفاع و یو سعععیهعععتم دطی 

. نخهععت به داطر این که بادهای شععوندیمسععادته 
روزه سیهتان نتواند آن را ماهدم  051لوی  ون باد 

ری دیگ دباپوععتسععازد و این که هر کدام به لاوان 
شد سباد در مقابل باد بیوتر میآموهوه و مقاومت 

ه  را ک  به داطر این که مرکزیت داشعععته باشعععاد و

آسبادها در حقیقت مولی است که  یریلرارگمول 
کوععاورزان در آن ا پس از بازدهی موصععو  جمع  

و  دادوسعععتدو اجتماع کو تی را برای  شعععوندیم
هم این که و  آورندیمفروش گادم و آرد به وجود 

یو  این دیواره دطی طوونی برای شهر موافظی 
و شعععدید بوده  آزاردهاعده دوه در برابر بعادهعای   

در شهرهای دراسان از  شدهسادتهاست. آسبادهای 
بقه که ط ههععتاد. این آسععبادها دو طبقه اندنمونهاین 

)همان،  او  آح دعانعه و طبقعه دوم پردعانه اسعععت    
 .(9 تصویر) (0934
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 0939شمادی(، مأدذ: غالمی، دراسان  در نوتیفان) آسبادهای دطیاز  یانمونه -9 تصویر

 
 انوا  آسبادها ار اسا  سیر تکامل  -4-3-2

آسبادهای اودیه ماناد  آسعبادهای سعاده اودیه:   -اد 
آسععبادهای روسععتای نوععتیفان یا للعه مچی زابل یا    
آسعععبعادهعای دان شعععرف نزدیو نهبادان از یو    

 که با مصععادح اندشععدهیل توععتسععادتمان دو طبقه 
دوععت دام در دو طبقه با پالن سععاده مربعی شععتل 

های که این سععادتمان . از آن جاییاندشععده یطراح
کمی دارند و لالوه بر این  توان کارکردی  ،سعععاده

هععا برای لموم کوععععاورزان امتععان سععععادععت آن
متعلق به  هاآنمیهععر اسععت، هر یو از    یسععادگ به

یو دانواده اسعععت و یو باای لمومی موهعععوه 
یععو نقطععه  معمووً. در یععو ماطقععه شعععونععدینم

 ،بوده اسععتمول برای احداث آسععباد  ینترمااسععب

آسعععبادها در نزدیتی این نقطه در  گونهیناباابراین 
 و اهادی نیز طبق یو لانون گیرندیمکاار هم شتل 

نانوشته در لهمت جلوی این بااها که ورودی باد به 
بادها با حداکثر تا آسعع سععازندینم یزی  هاسععتآن

این از  ییهععام مولععهتوان کععار کااععد. در نتی ععه 
شوند که ماظر و دی آسعبادها در کاار هم دیده می 
. آسععبادهایی که کاادیمآسععمان شععادصععی ای اد  

امروزه در نوعععتیفعان و دان شعععرف موجودند ادیر   
 شعععودیم و تخمین زده اندگرفتهمورد مرمعت لرار  

به دوران صفوی برسد. این آسبادها  هاآنکه لدمت 
ه ههتاد ک گروه بزرگی از آسععبادهایی یهابازمانده

در تمام روستاهای شر  سیهتان و دراسان امروزی 
 .(4 تصویر)(0934)رستگار و آزاد، یافتاد  شگهتر

 
 0934، مأدذ: رستگار و آزاد، آسبادهای دوان شرف نهبادان، دراسان جاوبی -4 تصویر

 
و زیباترین نوع  ینترکامل آسعععبادهای داونی: -ه

آسعععبعادهعایی کعه امروزه در سعععیهعععتان موجودند     
اد که به صععورخ مافرد و بهععیار  آسععبادهایی ههععت 

از آسعععبعادهعای سعععاده بعا آجرکاری زیبا      تربزرو
. به گفته کارشععااسععان،  اندشععدهطراحی و سععادته 

. اندهداشتها حتی لبل از اسعالم این هار را  سعیهعتانی  
ه طبقه ک اندشدهاین آسعبادها نیز از دو طبقه توتیل  

باویی مول پروانه آسعععباد و طبقه زیرین مول لرار 
د به گرفتن سعععاگ آسعععیاسعععت  اما م رای ورود با

آمده که با یو دهانه درصعورخ داونی سعرگواده   
که این  شعععودیمجانبی شعععروع  یهاپرهبزرو بعا  

باد را به لهده دارد، سپس  یآورجمعلهعمت نقش  
باد از دو یا سه شتاف که در یو طرف دیواره این 

که در  شعععودیمدهانه لرار دارد وارد بخش دادلی 
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لو ف تا جشععتا  دیگریانببهلرار دارند.  هاپرهآن جا 
. این بخش از داون از کاععدیمپره بععاد را هععدایععت 

 شدهلیتوتدادل به شتل طبقه زیرین از سه بخش 
به اتا  سعععاگ آسعععیا تعلق   طبعاًها بخش زیر پره و

در اطراف این اتا   ییهاطالچهدارد. یعو راهرو با  
لرار دارد که به ددیل ای اد مقاومت باو برای سععازه 

نش نیروی دیاامیتی که تا را ی ادشععدها  این سععق
  را کاتر شودیمباد به این سق  وارد از موور آسع 

بخش میانی که دهلیز ورودی نام دارد از یو . کاد
که به بیرون راه دارد و  شعععدهیلتوعععت هعارطعالی   

همچاین ارتباط دو اتا  دیگر از این فضععا صععورخ  
 دخش سععوم نیز انبار مولت غله در آسععبا . بگیردیم

باد مقدار غله تر آسعععبزروبه ددیل مقیاح ، اسعععت
شعععده و نیاز به مولی برای بیوعععتری در آن آرد می

)رسعععتگععار و آزاد،  بوده اسععععت هععاآننگهععداری 
 .(2 تصویر)(0934

 
 0934آزاد، (، مأدذ: رستگار و سیهتان و بلو هتان، ماطقه حوچ دار) آسبادهای دوللو و للعه رستم -2 تصویر

 
تر از هیافتسازمانطرر سعادتمان این آسبادها بهیار   

اسععت. شعتل ماظم و سععازه ماهعع م   آن انواع سعاده 
در طو   هععاآنتتععامعل یععافتن   دهاععدهنوعععان هعا آن
ر اتا  زیر سعععت. ای اد دیواری دو جداره دهعا لرن

رای ب گاهییهتتباد به جهت پدید آوردن موور آس
تدبیری بوده که معمار  ،هعای آسعععبعاد  طعا  زیر پره 

برای کاتر  رانش طا  ای اد کرده است و همچاین 
 ی هارطالارتبعاط این بخش بعا بخش ورودی را بعا    

 (.0934)همان،  است نمودهم زیبایی فراه
 
نحوه اراسووا  انوا  آسووبوادها   -4-3-3

 محور اصلی دوران یریقرارگ

آسعیاهای بادی از نظر نوع لرار گرفتن موور اصلی  
 : شوندیمدوران به دو نوع تقهیم 

آسعععیا با موور لمودی: این نوع آسعععیاها که  -اد 
وععه افقی حو  موور آن در یععو صعععف یهععاپره

کااد حدالل از لرن پا م میالدی لمودی دوران می
این  در .اندشدهاسعتفاده در ناحیه سعیهعتان سعادته و    

به موور دوران که  یماًمهععتقسععاگ آسععیا آسععبادها 
از  یتیمتصل است که  شدهسادتهاز  وه  معمووً

. ادبته در این آسعععبادهایی اسعععت  این  هعای یعت مز
حادت کاتر  و تاظیم سععرلت آسععیا که سععرلت باد 

 . استآن است، دشوار  ادهکایینتع
ر ها دپره ،هایاهآسدر این  :آسیا با موور افقی -ه

لمودی و حو  یو موور افقی دوران  یهاصععفوه
وبی   دنده. انتهای دیگر این موور به یو کاادیم

دیگری متصل است  دندهمتصعل است، این دنده به  
که روی موور لمودی که ساگ آسیا به آن متصل 

 انتخاه یاگونهاسعت، سعوار اسعت. نهعبت دنده به     
ای اد را برای آسععیا  موردنظرکه سععرلت  شععودیم

 .(0934)رستگار و آزاد،  نماید
 
 آسبادها یساختار معمار -4-4

تصعویر را از سادتار   ترینیمیلدانصعاری دموعقی،   
آسعیاهای بادی ماطقه سعیهتان ترسیم کرده است. با   

پی برد که سعععادتار  توانیمتوجعه به این تصعععویر  
 شودیمبا آنچه امروز دیده  شعده ارالهآسعیای بادی  

مطابقت ندارد و در حقیقت سادتار اصلی، برلتس 
 یهععاپرهآن  یزی اسعععت کععه امروزه وجود دارد. 

پیش از آن، در  احتماوًزمان و آسععیای بادی در آن 
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لهمت پایین و ساگ آسیا در لهمت باو لرار داشته 
و مددی از آسعععیای آبی بوده که توربین آن به جای 

مده ل طوربهگرفته است. آسیاها میآه از باد بهره 
یاهای آس معمووً، اندداشعته بر فراز بلادی )تپه( لرار 

 ورطبههر روسععتا در یو مول، در کاار یتدیگر و 
ردی  با یو طو  و لرچ و ارتفاع و یو شععتل 

سععادت دو ددیل  نووه. برای این شععدندیمسععادته 
ککر شعده اسعت: نخهت، لرار گرفتن آسیا در یو   

  دوم هاآنسعععطح وسعععیع، یتپار ه و مقاوم شعععدن 
رد. آگادم و  دادوستدآنته، مرکزیت داشعتن برای  

روزه با  051ککر اسعععت شعععروع وزش باد   شعععایان
برداشععت موصععو  گادم ماطقه همراه بوده اسععت.   

تمام گادم مصعرفی دود را به نوبت به آسیا   ،سعتاه 
 (.0934)همان،  کردندآورده و آرد می

مصادح شامل دوت و گل  ینترسادهباای آسعباد از  
و سعععادتمان آن از دو طبقه  شعععدهسعععادتهو  وه 

یل شعده اسععت. طبقه همت  که سادن  اصعلی توعت  
، مول لرار گرفتن آیدیم حهععاهبهاصععلی آسععباد  

سععاگ بزرو و مدور آسععیاه اسععت و کار اصععلی 
. از این طبقه شععودیمآسععیاه غالخ در ایا ا ان ام 

 . در طبقهشععودیمبه لاوان انبار غالخ هم اسععتفاده 
 شععودیمآسععباد موهععوه   بامپوععتدوم که همان 

متصعععل به آن لرار گرفته اسعععت  هاییركتو  هاپره
آسعیاه از  وه سادته شده است و سبو   یهاپره

اسعععت تعا به راحتی حرکت کرده و بتواند سعععاگ   
ق در مااط  بزرو طبقه زیرین را به حرکت درآورد

ار و )رستگ متفاوخ است هاپرهگرمهعیری تر جاس  
 .(1 تصویر)(0934آزاد، 

 
 0934، مأدذ: رستگار و آزاد، آسباد دهادهیلسادتمان و اجزای توت -1 تصویر

 

 سازیو شبیه تحلیل -5
، ژوهشبیعان شعععد  هدف اصعععلی پ   طور کعه همعان 

بررسععی لملترد آسععبادها در دو ماطقه سععیهععتان و  
د آسعععبا دو نمونه ، به همین ماظوراسعععتدراسعععان 

  شامل:
متر  2با ابعاد،  سععیهععتان للعه مچی 5آسععباد شععماره 
و آسعععبععاد  متر 2متر و ارتفععالی  01لرچ و طو  

 9.2 با ابعاد رضوی نوتیفان در دراسانسعاده  مافرد 
گیری متر بعا بهره  9متر طو  و ارتفعاع   2متر لرچ، 

ابعاد ، بادی مددهععازی شععده اسععت از سععادتار مش
 مهععتادنگاری که تصععاویر آن شععده برطبق اسععتفاده
ازی ساست. مودوده شبیه صورخ پذیرفته اراله شده

در مواجهه با  شععامل لهععمت پردانه و سععطح  هامد 
آن  فرچ برسازی است. در شبیه ،آسعباد جریان باد  

های هردو مد  آسباد بوده اسعت که مصادح و سازه 

موابه یتدیگر باشاد و تاها ارزیابی بر اساح سادتار 
کادبدی هر کدام از آسعبادها و نوع لملترد سطور  
دارجی مواجه با جریان باد در آسعععبادها صعععورخ  

 ارافزنرمدر  سععازی آسعععبادها شعععبیه پذیرفته اسععت. 
 گرفته است.ان ام  03انهیس ور ن 

 سیستانمنفرد عملکرد آسباد  -5-1
در مودوده شهر زابل به صورخ  هتانیآسبادهای س

دارج از  ع،یهای وسععدر دشععت ییدوتا گاه مافرد و
ادته س یخیهای تارللعه رامونیپ و یفضعای مهعتون  

دو طبقه است که  دارای اند. سادتمان آسبادهاشعده 
ها در رهپ رییلرارگ مول یعایپردانه  ،یطبقه فولان

 مول ایع دعانعه   لهعععمعت بعام و طبقعه همت ، آح   
(. مصادح 5 ری)تصو نام دارد ا،یسعاگ آس  رییلرارگ
 .استآسباد، دوت و گل  سادتی اصل
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برطبق تصویر  5سازی آسباد للعه مچی شماره شعبیه 
برگرفته شععده از اسععااد سععازمان میراث فرهاگی و  1

گردشععگری اسععتان سععیهععتان و بلو هععتان صععورخ 
 پذیرفته است.

 

 
سادتار کاونی آسبادهای سیهتان، مأدذ: غالمی،  -5 تصویر

 0934کاویان و رضازاده، 

 
للعه مچی.  5شماره  های مهتادنگاری آسبادنقوه -1 تصویر

 0913مأدذ: سازمان میراث فرهاگی سیهتان و بلو هتان، 
 

سعععازی به لاوان مصعععادح  کاهگل در فرآیاد شعععبیه
است و سرلت باد جهت اصعلی آسباد انتخاه شده  

بر متر  11اساح اطاللاخ هواشااسی سعازی بر شعبیه 
تعری  شععده اسععت. ورودی باد از دهانه باز و   یهثان

دار آسعععباد به فضعععای دادلی بین  بین دیوارهای پخ
سععازی نوععان  ها وارد شععده اسععت. نتایج شععبیه  پره
دهعد به للت وجود دهانه وسعععیع و کانا  ورود  می

دار بیرونی، جریعان بعاد و اسعععتفاده از دیوارهای پخ  
طرف جریان باد از دو سمت به طرف دیوارهای دو 
های روبروی یتدیگر حرکت کرده و سپس در پره

م اور دیوار انتهایی آسععباد فوععار هوای باد به میزان 
 . رسدباویی می

، این شععودمیموععاهده  3طور که در تصععویر همان
حع م از هوا در اطراف دیوارهععای م ععاور و در  

هعا بعالعث حرکعت آسعععان این آسعععباد      اطراف پره
ن باد و ح م فوار هوا شعده است و با ادامه جریا می

اومعت و تداوم این  در انتهعای بعا  لقبی امتعان معد    
 ،. لالوه بر این مواردیافته اسععتحرکت افزایش می

میزان فوار هوا در اطراف تیرك اصلی آسباد پایین 
 تر آسباد کموکه این مورد به حرکت آساناست 
 نماید. می

 01ویر توان در تصععوی فوععار هوا را میاین ح م با
. با  ردش آسعععباد و جریان هوا در نمودموعععاهده 

 بهتداوم حرکت آسباد  ،دو طرفاطراف دیوارهای 
پذیرد و فوعععار هوای انتهایی به صعععورخ می یراحت

 00در تصعععویر  نمععایععد.این  ردش کمععو می
های ورود جریان هوا به مویی آسععباد و طریقه توده

و همین کرد توان مواهده حرکت این جریان را می
ر سعادتار سعه بعدی این جریان در مویی آسباد   طو

 لابل مواهده است. 05در تصویر 
 

 
للعه مچی  5ر دادل آسباد شماره جریان باد د -3تصویر 

 سیهتان، مأدذ: نگارنده
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 للعه مچی سیهتان، مأدذ: نگارنده 5ماطقه پرفوار انتهای آسباد شماره  -01تصویر 

 
 للعه مچی سیهتان، مأدذ: نگارنده 5 ردش جریان باد در دادل آسباد شماره  -00تصویر 

 
 للعه مچی سیهتان، مأدذ: نگارنده 5مویی سه بعدی و جریان باد در دادل آسباد شماره  -05تصویر 

 

 عملکرد آسباد ساده خراسان -5-2
یل طبقه توععت آسععباد نوععتیفان از یو سععادتمان دو 

الن پ اند که با مصادح دوت دام در دو طبقه باشده
 ینکه اآن اییازاند. طراحی شده شتل ساده مربعی
توان کارکردی کمی دارند و های سععاده سععادتمان

امتععان سععععادععت آنهععا برای لموم   لالوه بر این
است، هر یو از آنها  کوعاورزان به سعادگی میهعر   

لمومی  متعلق بعه یعو دانواده اسعععت و یو باای  
 شععوند. از طرف دیگر در یو ماطقهموهععوه نمی

ترین مول برای احداث معمووً یعو نقطه مااسعععب 
ی آسبادها در نزدیتاسعت باابراین این گونه   آسعباد 

گیرند و اهادی نیز کاار هم شعععتل می این نقطعه در 
 ااهاب این جلوی لهععمت در طبق یو لانون نانوشععته

 تا سعععازندنمی  یزی آنهاسعععت به باد ورودی که
 نتی ه در. کااد کار توان حعداکثر  بعا  آسعععبعادهعا  
 هم کاار در معمووً آسعععبادها این از هاییم موله
 شععادصععی آسععمان دی و ماظر که شععوندمی دیده
 دو که اشعععتوه دو از آسعععباد ره. کاادمی ای اد
 هشد توعتیل  شعوند، م  شعامل  را آن اصعل   فضعا  
 ای آسیا اتا  از است زیرین، لبارخ اشتوه. اسعت 
 امب پوت فضا  یا پردانه دوم، اشتوه و دانه آح
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 لرار آن ا در آسعععباد ها پره که اسععت  دانه آح
 (.09)تصویر  گیرندم 
 

 
 همأدذ: نگارند های اصلی آسباد نوتیفان،بخش -09تصویر 

 

 
های مهتادنگاری آسباد نوتیفان. مأدذ: نقوه -04 تصویر

 سازمان میراث فرهاگی و گردشگری استان دراسان رضوی
 

برگرفته ، 04سازی آسباد نوتیفان برطبق تصویر شبیه
شعده از اسااد سازمان میراث فرهاگی و گردشگری  

 رضوی صورخ پذیرفته است.دراساناستان 
به ماظور تولیل لملترد آسععباد دراسععان، مصععادح   

متر بر ثانیه در نظر گرفته  91کاهگل و سعععرلت باد 
شعععده اسعععت. بر طبق اطاللاتی که از آسعععبادهای  

ایم ورود جریان باد از آورده بعه دسعععت  دراسعععان
 رخ دیوام اور دربین دیوار انتهایی فعاصعععله دادی  

شده است. باابراین در فرآیاد سمت راست ان ام می
ه شعععد لرارگرفته موردنظرهمین سعععادتار  ،تولیعل 
، 02های تولیل و تصعععویر دروجی بر طبقاسعععت. 

دو  شعععدهموعععخ جریان باد بعد از ورود از دهانه 
گیرد، یو جریان مهعععتقیم به مهعععیر را در پیش می

های جلویی آسباد وارد گردیده و بالث حرکت پره
شعععود. جریان بعدی به سعععمت  آسعععباد میهای پره

 کاد که نتی ه آنتیرك اصعععلی آسعععباد حرکت می
 .استفوار هوای باو در اطراف تیرك آسباد 

 
دراسان، مأدذ:  جریان باد در دادل آسباد ساده -02 تصویر

 نگارنده
 

این ح م هوا در اطراف تیرك اصعععلی آسعععباد در  
، اما نبود اسعععتسعععرلت آسعععباد تأثیرگذار کاهش 

 گردد ازدیوار روبرو در مهعععیر جریان باد بالث می
حبس هوا در مویی آسباد جلوگیری به لمل آید و 

. ددگر پذیرمهعععیر برای ورود جریان تازه باد امتان
ح م هوای فوعععرده در اطراف تیرك آسعععباد مانع  

گردد و بععه همین ددیععل تعععدد حرکععت روان آن می
های سعاده را به صورخ دطی در یو متان  دآسعبا 

 برای اسععتفاده بیوععتر از جریان باد را شععاهد ههععتیم. 
کایععد موعععاهعده می  01طور کعه در تصعععویر  همعان 

میزان فوار هوا را در اطراف تیرك اصلی  ترینیشب
 .استو در لهمت پایین این موور 

های ورود جریان هوا به مویی توده 05در تصویر 
توانید حرکت این جریان را می آسباد و طریقه

مواهده کاید و همین طور سادتار سه بعدی این 
لابل مواهده  01جریان در مویی آسباد در تصویر 

 است.

 
فوار هوا در اطراف تیرك اصلی آسباد ساده  -01ویر تص

 دراسان، مأدذ: نگارنده
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 ردش جریان باد در دادل آسباد مافرد  -05تصویر 

 نوتیفان، مأدذ: نگارنده
 

 
مویی سه بعدی آسباد مافرد نوتیفان، مأدذ:  -01تصویر 

 نگارنده
 

 فاکتورهای تأثیرگذار عملکرد آسباد -5-3
به ماظور بررسععی بهترین لملترد در بین دو آسععباد  

فاکتور  2للعه مَچی سععیهععتان و نوععتیفان    5شععماره 
ازی سگردید و این موارد در تولیل و شبیهموخ  

مورد ارزیععابی لرار گرفتاععد. فععاکتورهععای ارزیععابی 
 شامل:
لملترد کعانعا  ورودی جریعان بعاد جهت       -0

هوایی  و ای ععاد گره هععابر روی پره آنپخش 
 هااطراف پره

دهی مااسعععب جریان باد در تمرکز و جهعت  -5
 جریان باددهانه ورودی 

 جریانلملترد مطلوه در فوعععارهای باوی  -9
 باد
 ها جهتسرلت مااسب و بهبود لملترد پره -4

 کاربری مااسب آسباد
همعاهاگی سعععادتار کادبدی آسعععباد با اللیم    -2

 ماطقه

ه باد در دو آسباد ب سازی انر یبعد از بررسعی شعبیه  
فععاکتورهععای تعیین ارزیععابی کیفیععت لملتردی دو 
آسعععبعاد در مقعابل انر ی باد، براسعععاح رتبه بادی    
نامطلوه، مطلوه، لادی، بهعععیار لادی پاسعععخ داده  

لابل  0شعععد. نتایج این بررسعععی در جدو  شعععماره  
 مواهده است.

باد ها بیان شعده در دو آس با بررسعی و تولیل فاکتور 
للعه مچی سیهتان  5شماره  دید آسعباد گرموعخ   

 تری در مقابل انر ی باد دارد.لملترد مااسب
 
 گیرینتیجه -6

ای هشادصه  ههتاددیار بادها  و دراسعان  سعیهعتان  
، در پیعدایش آسعععبعادها به لاوان   اللیمی این ماعاطق 

ومعی ماطقععه نقش  بععارزتعریعن نعمععاد معععمععاری بع      
های با تولیل لملترد آسباد. اندهانتارناپذیری داشت

 للعه مَچی 5آسععباد شععماره  و  مافرد نوععتیفانسععاده 
 :گردید موخ سیهتان 

 ورود کانا  دارای یو که در آسعباد مافرد نوتیفان 
 باد اسعععت، کااده هدایت هایباده فالد و بوده باد

روی  بر باد لدرخ ورودی، کانا  در جریان سرلت
با  مقایهعععه در ها پره دور تعداد نتی ه در و هاپره

 نتایج .استتر للعه مچی بهیار پایین 5آسعباد شماره  
آسباد  رد که است بیانگر آن افزاری، نرم سازیشبیه

 افزودن معماران با ،للعه مَچی سعععیهعععتان 5شعععماره 
 هایگردابه اندبالث شده ،باد کااده های هدایتباده

 اهشک با آسباد مافرد نوتیفان مقایهعه  در باد جریان
 باد نجریا شععود. سععرلت بیوععتر باد و همگرایی یابد
 سرلت نهعبت به  ها،پره بر روی و ورودی کانا  در

 لدرخ نتی ه در یابدمی افزایش باد، آزاد جریعان 
با  که یاگونه به یابد می توجهی لابل ارتقای آسباد
 هب باد انر ی از وریبهره میزان باد، سععرلت افزایش

نوععان  سععازیشععبیه این نتی ه .شععودمی مراتب بیوععتر
 هایبعادعه   طراحی بعا  ایرانی دهعد کعه معمعاران   می

 توانهععته اصععلی، درباد کاار دار، درزاویه و لریض
 زمتمرک آسععباد هایروی پره بر دوبی به را باد اند
 رد بهیاه آسععباد کارکرد تضععمین بر لالوه و کااد
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لابل  ارتقای موجب روزه، 051 بادهای نوسعععاناخ
  شوند. آن راندمان و آسباد لدرخ توجه

ه امروز هم هععای نزدیععو بععتععا سععععا  آسعععبععادهععا
گرفته است. اما آسبادها بر اثر لرار می مورداسعتفاده 

، در هاانهعععانزندگی  گذشععت زمان و تغییر شعععیوه 
تن رفدر حا  از بین  تهیمدرنگهععهععت میان سععات و 

در  هععاآنو امروزه تاهععا تعععداد انععدکی از ههعععتاععد 
از دراسعان و سعیهعتان بالی مانده است.     ییهابخش

تولیل لملترد این آسبادها در استفاده از دانش این 
نظیر در  هعار وه معمعاری امروز   هععای بیسعععازه
از تصمیماخ در حوزه  یبهعیار  یراهگوعا تواند می

 د.باش انر ی
 

 گانبررسی فاکتورهای ارزیابی لملترد آسبادها در مقابل انر ی باد، مأدذ: نگارند  -0جدو  

 فاکتور ارزیابی ردی 
نوع 
 آسباد

 توضیواخ لملترد

0 

لملترد کانا  ورودی جریان 
بر روی  آنباد جهت پخش 

های و ای اد گردابه هاپره
 هاجریان هوا اطراف پره

للعه 
مچی 
 سیهتان

بهیار 
 لادی

وی بررسازی موخ  ههت توزیع باد که در نتایج شبیهطورهمان
ده از با ها با استفادهپره های جریان هوا اطرافها و ای اد گردابهپره

 اضافه در لهمت رو به باد به دوبی ان ام شده است.

 نامطلوه نوتیفان
خش پ ،هابه ددیل نبود لاصر هدایت کااده جریان باد بر روی پره

نیهت و گردابه ها دارای لملترد مااسبی جریان باد بر روی پره
 شود.جریان باد اطراف میله آسباد توتیل می

5 
مااسب دهی تمرکز و جهت

 جریان باد در دهانه ورودی
 باد  جریان

للعه 
مچی 
 سیهتان

بهیار 
 لادی

استفاده از باده اضافه در جبهه رو به باد بالث تمرکز و جهت دهی 
 مااسب باد در دهانه ورودی آسباد شده است.

 نامطلوه نوتیفان
اد گیری از دریچه بازشو آسبمهطح بودن بدنه رو به باد و تاها بهره

توزیع باد، بالث شده تمرکز مااسبی برای جهت دهی جریان جهت 
 باد در دهانه ورودی آسباد شتل نگیرد.

9 
لملترد مطلوه در فوارهای 

 باوی جریان باد

للعه 
مچی 
 سیهتان

بهیار 
 لادی

 051های سیهتان با اشراف به وجود بادهای معماران سازنده آسباد
 سیهتان، ابعاد آسباد سیهتانروزه با سرلت باو و مخره در ماطقه 

 اند که فوار باوی باد را بتواند تومل نماید.را به گونه طراحی نموده

 مطلوه نوتیفان  

گیری از انر ی باد در ها به ددیل ابعاد کو و، بهرهضع  آسباد
فوارهای باو را نامطلوه سادته و این مورد بالث تخریب این 

بالث رواج سادت آسبادهای  آسبادها به مرور زمان شده است و
گیری از انر ی ای و کیفیت بهرهدطی م اور جهت توتیم سازه

 باد گردیده است.

4 
سرلت مااسب و بهبود 

ها جهت کاربری لملترد پره
 مااسب آسباد

للعه 
مچی 
 سیهتان

بهیار 
 لادی

سازی موخ  است وجود باده اضافه همان طور که در نتایج شبیه
بالث بهبود لملترد آسباد و افزایش سرلت در در جبهه رو به باد 

 ها گردیده است.پره

 مطلوه نوتیفان  
مهطح بودن سطح بادگیر در جبهه رو به باد و نبود لااصر جهت 

ده ها متمرکز نودهاده به باد بالث شده جریان باد بر روی سطح پره
 و لملترد مااسب و سرلت دوبی را در آسباد شاهد نباشیم.

2 
هماهاگی سادتار کادبدی 
 آسباد با اللیم ماطقه

للعه 
مچی 
 سیهتان

بهیار 
 لادی

طور در آسبادهای سیهتان با بزرو نمودن ابعاد سازه و همین
های دارجی رو به باد سعی شده هماهاگی سادتار استفاده از باده

 کادبدی آسباد با اللیم ماطقه صورخ پذیرد.

 مطلوه نوتیفان  
ای آسباد در این مااطق به صورخ دطی در یو تعدد در سادتاره

فضا هدفی بوده که سازندگان آسباد به ماظور تطابق با اللیم ماطقه و 
 اندگیری بهتر از انر ی باد صورخ دادهبهره
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Abstract  

The architecture of Iran is full of hidden secrets and serves as the key to meet the needs of 

people who have wisely converted climatic and geographical weaknesses and threats into the 

strengths and golden opportunities. This capability has been based on long experiences. Use 

of windmills is one of the most important of these experiences. A windmill is a structure of 

desert architecture in Iran. This small and seemingly simple factory represents the integration 

of architectural art and industrial knowledge of Iranian past generations in the proper use of 

local and indigenous facilities. Windmills have been built in southern half of Khorasan and 

Sistan wherever there is good wind. Recognizing the function of these structures along with 

the depletion of fossil fuels can lead to the use of the knowledge of constructing windmills in 

modern structures in order to produce energy. With the aim of identifying the functions of 

these structures, this research reviews the operation of windmills in the two regions of Sistan 

and Khorasan and seeks to answer the question “which of Khorasan and Sistan windmills 

represents better operation in using the wind energy?” For this purpose, the ANSYS software, 

version 19, has been used to compare the functions of these two wind-operated structures. The 

results of the research indicate that Sistan windmill has better operation due to its wider span 

and more pleasant air entrance.  
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