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حامد ابراهیمی ،1مهدی مرتضوی ،*2فریبا موسی پور نگاری

 -1دانشجوی دکتری معماری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زاهدان
 -2دانشیار ،پژوهشکده علوم باستان شناسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان
 -3استادیار ،پژوهشکده علوم باستان شناسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان
(دریافت ،1398/10/25 :پذیرش)1399/06/16 :
چکیده
معماری ایران ،با رمز و رازهای نهفته در آن ،کلید پاسخخب به نیازهای مردمانا اسخخت که ان اها از ضخخع ها و تهدیدهای اقلیما و
جغرافیایا را به صخخخارر مردمندانه و به پاخخختاانه تدار صخخخدها و هزاران سخخخا  ،به نقاط قار و ایداد فرصخخختهای طالیا بد
کردهاند .آس خ اد از جمله مهمترین این فرصخختها و سخخازههای معماری کایری ایران اسخخت .این کارمانه کا و و بهظاهر سخخاده
نمایانگر تلفیق هنر و دانش معماری صخخنعتا پیاخخینیان این سخخرزمین در بهرهگیری بهجا و شخخایهخخته از امتانار مولا و باما اسخخت.
آ س ادها در نیمه جنابا مرا سان بزرگ و سی هتان هر جا که باد از شدر منا س ا برماردار با شد سامته ما شدند ،با شنامت و
مقایهخخه لملترد این سخخازهها و از سخخایا دیگر با تاجه به نابادی منابع سخخامت فهخخیلا ،ماتاان از دانش سخخامت آسخخ ادها در
سخخامتارهای امروز معماری جهت تادید انر ی بهره گرفت .باهدف شخخنامت لملترد این سخخازهها این پژوهش به بررسخخا لملترد
آسخ ادها در دو منطقه سخیهختان و مراسخان پردامته اسخت و به بررسخا این سخاا ماپردازد که کدامیو از آسخ ادهای مراسخان و
سخخیهخختان لملترد مطلا تری در بهکارگیری از انر ی باد را ناخخان مادهد؟ برای این منظار از نرمافزار  ANSYS1ور ن  19برای
مقای هه لملترد این دو سازه بادی ا ستفاده شده ا ست و یافتهها و نتایج توقیق ن اان مادهد ،آ س اد سی هتان به ددیل وجاد دهانه
وسیعتر و ورودی هاای مناسبتر لملترد مطلا تری را شتل مادهد.
کلید واژهها :مراسان ،سیهتان ،انر ی باد ،آس اد ،انهیس

* -نایهنده مهئا Email: mehdi.mortazavi@lihu.usb.ac.ir :
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 -1مقدمه

ما رمد و در نتیده سخخخامتار معماری بنا از تومل

لاا مل مؤثر بر مع ماری و شخخخهرسخخخخازی ایران را

وزن و مودودیتهای شتلا پروانه رها ما شاد و

ماتاان بهگانهای کلا در سخخخه گروه مطرر کرد

ماتااند کارکرد های متنالا پیدا کند تا آندا که

او م هائل جهانبینا ،دوم لاامل اقت صادی و سام

شخخاید پایاترین فرم معماری سخخامتمانهای صخخنعتا

لاامخخل مویی یخخا اقلیما (ح ی ا .)4 :1386 ،اقلیم

باسخخختان متعلق به آسخخخ ادهای ایرانا باشخخخد (کام یز

یتا از لاامل مؤثری ا ست که تماما ابعاد زندگا

م اتاق گاهری .)20 :1392 ،این آ س ادها در نتیده

انهخخخان را توت تأثیر قرار داده اسخخخت .فضخخخاهای

برمارد تمدنها در جنگهای صلی ا به غر رفته

معماری هر منطقه ،مرت ی و همگام با اقلیم و ط یعت

و مت ناسخخخخب با ویژگا های اقلیما آن د یار د ار

پیرامانش به نوای بازگاکننده روابی متقابل میان

تغییراتا شخخخده که در نهایت با پدید آمدن گا نه

ان هان و ط یعت ا ست که در قامت یو اثر معماری

اروپایا آس ادها که هم ان آسیا ویتروویاسا

ماص ماد را جلاهگر ماسخخخازد .هر ناع ماص از

دارای موار افقا ههتند نهل جدیدی از آسیا ها

اقلیم و شرایی جغرافیایا ،تاصیههای لملا ما صا

را پدید آورده اسخخخت (مضخخخری و ایمانا.)1388 ،

را برای مااجهه با مویی م صناع پی انهاد ماکند و

آس خ ادها در دو منطقه سخخیهخختان و مراسخخان به ددیل

همین لامل ،معیاری ها یتبخش و تفاور آفرین

وجاد بادهای با سخخرلت باو و مداوم مارداسخختفاده

در معمخخاری باده اسخخخخت (سخخخرتیپا پار.)1388 ،

قرارگرفتهاند اما سامتار آس ادها در این دو منطقه با

آس خ ادها از مهمترین لناصخخر این تطابق بین انهخخان،

یتدیگر متفاور اسخخخت و این تفاور سخخخامتاری

معماری و مویی اسخخخت .این سخخخازه های بانظیر با

بهاحتما ز یاد بر لملترد آن ها تأثیرگذار اسخخخت.

اسخخخت فاده از دانش انهخخخخانا و مع ماری بانظیر با

شخخنامت و مقایهخخه این آسخخ ادها و دانش بهدسخخت

بهرهگیری از تاانایا انر ی باد جهت تأمین نیازهای

آ مده از این طریق ،ام تان بهرهگیری از انر ی باد

انهان سامته شدهاند .بدیها است که آس ادها را در

در معماری امروز که با کاهش منابع سامت فهیلا

تنها در مناطقا مابینیم که بادمیز باده و قدرر باد

به دن ا ا ستفاده از انر ی های روز ا ست را برایمان

به حدی است که ماتااند آسیاهای سنگین و لظیم

میهر ماسازد .به همین للت در پژوهش پیش رو با

را به رمش در بیاورد.

اسخخخت فاده از نرمافزار  ANSYSبه تول یل لملترد

قدیماترین سخخخازه های بادی در جهان آسخخخ ادها

آس اد منفرد سیهتان و آس اد ساده مراسان پردامته

ههخختند که به دو دسخخته لمده آسخخ ادهای ایرانا و

شده ا ست .هدف ا صلا توقیق ،برر سا و مقای هه

اروپایا تقهخخیم ماشخخاند ،سخخازوکار هر دو دسخخته با

لملترد آس ادهای مراسان و سیهتان است .روش

کما تفاور در زمینه و تاریب ابداع از آسخیا های

توقیق بر اسخخخاح نواه کنتر از ناع آزمایاخخخا و

تنارهای ایرانا و ویتروویاسخخخا ادهام گرفته شخخخده

مارد پژوهاا باده است و از نظر روش گردآوری

اسخخخت .در نمانه ایرانا ،پروانه حا موار لمادی

داده ها به دو بخش تقهخخخیم ماگردد ،ابتدا میدانا،
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شده ا ست ،تاریخا به

که در طا آن مهتندنگاری شااهد معماری آس ادها

سی هتان و ن اتیفان انتخا

صارر گرفته است و سپس غیر میدانا که براساح

این ددیل که سخخخامتارها به گذشخخخته تعلق دارند و

داده های آماری و تولیل و شخخخ یهسخخخازی رایانهای

تداوما به للت کهخخخب دانش های تولیلا از این

اندام شده ا ست .پژوهش مارد نظر برا ساح هدف

پژوهش و کارب هت آن در پژوهشهای آتا ا ست.

از ناع روش توقیق کاربردی با هدف تاسعه دانش

روش جمعآوری اطال لار بر اسخخخخاح م طاد عار

مروجا از پژوهش باده ههت و براساح ماهیت و

میدانا که از طریق روش مهتندنگاری حاصل شده

روش از ناع ماردی ،تاریخا و تداوما اسخخخخت.

اسخخخخت و با بهرهگیری از اطال لار ک تاب خا نهای

ماردی از این ج هت که ماردی از آسخخخ اد های

صارر پذیرفته است.

دادههای معماری و اطاللار میدانا آس اد قلعه مَچا

دادههای معماری و اطاللار میدانا آس اد ساده

سیهتان

منفرد ناتیفان
بررسا اطاللار معماری

ش یهسازی سه بعدی آس اد شماره  2قلعه مَچا سیهتان در

ش یهسازی سه بعدی آس اد ساده منفرد ناتیفان در

نرم افزار ANSYS

نرم افزار ANSYS

ش یهسازی جریان باد در ج هه رو به باد آس اد شماره 2

ش یهسازی جریان باد در ج هه رو به باد آس اد

قلعه مَچا سیهتان در نرم افزار ANSYS

ساده منفرد ناتیفان در نرم افزار ANSYS

بررسا دادهها و نتایج مروجا جریان باد آس اد شماره 2

بررسا دادهها و نتایج مروجا جریان باد آس اد

قلعه مَچا سیهتان

ناتیفان

ارائه آیتمهای تأثیرگذار در مقایهه لملترد آس ادها در مقابل انر ی باد
تولیل آیتمهای تأثیرگذار با تاجه به نتابج ش یهسازی در لملترد آس ادها در مقابل انر ی باد
بررسا نتایج و ارائه راهتار
تصایر  -1متانیزم نتیدهگیری و سامتار توقیق (مأمذ :نگارندگان)

در پژوهش پیشرو ،ابتخخدا بخخا اسخخختفخخاده از منخخابع

برر سا قرار گرفته و اطاللار مارد نیاز گردآوری

ک تاب خا نهای و داده های م یدانا اطال لار نظری و

شده ا ست .سپس مد های سه بعدی مطابق با ابعاد

شااهد معماری آس اد شماره  2قلعه مَچا در منطقه

بدسخخخت آمده از این دو مد آسخخخ اد در نرم افزار

سی هتان و آ س اد ن اتیفان در مرا سان ر ضای مارد

 ANSYSسخخامته شخخده و جریان باد در این دو مد
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با اسخخختفاده از نرم افزار  ANSYSو دادههای اقلیما

از آ س ادهای سی هتان ارائه نماده ا ست ( سی هتانا،

این دو منطقه شخخخ یهسخخخازی و مارد بررسخخخا قرار

.) Shepherd, 1990: 6-10( )20 :1367

گرفت .با تاجه به نتایج مروجا تولیل و با استفاده

احراری رود در کتا مااف در گذر تاریب به

از آیتمهای تأثیرگذار جهت مقای هه دو آ س اد ذکر

شخخرر کامل نواه کارکرد آسخ ادهای مااف ،اجزا

شخخخده با اسخخختفاده از نرم افزار  SPSSبه مقایهخخخه

و ضخخخر ادم ثل های مرت ی با آن پردام ته اسخخخت

دادههای این دو مد آ س اد پردامته شده و در انتها

(احراری .)28 :1383 ،قهرمانا و بهادری نیز ضخخمن

در نتیدهگیری توقیق مروجا یافته ها بررسخخخا و

بررسا اجزای کاد دی آس ادهای ناتیفان مااف و

سخخااور پژوهش پاس خب داده شخخده و اطاللاتا که

نواه کارکرد آسخخخ ادها ،در جدودا کامل ،تماما

ماتاان در پژوهش های آتا مارد اسخخخت فاده قرار

قطعار متانیتا آسخخخ ادهای ناخخختیفان را معرفا

گرفته شاد ارائه گردیده است.

ما ک ننخخد ( ق هرمخخا نا و بهخخادی.)51-64 :1392 ،

 -2پرسشهای پژوهش
سخخخاا اصخخخلا پژوهش این اسخخخت که کدامیو از
آ س ادهای مرا سان و سی هتان لملترد مطلا تری
را در م قا بل انر ی باد از ماد ناخخخخان ماد هد؟ و
دویل آن یهت؟
 -3پیشینه تحقیق
از قدیما ترین پژوهشهای معاصخخخر درمصخخخاص
آسخ اد ،مقادهای اسخخت از بقراط نادری که به معرفا
اجزای کاد دی و متانیتا آس ادهای مااف ،نواه
کارکرد آن ها و گانگا ته یه سخخخ نگ آسخخخ یا
ماپردازد .این مقاده ا ساح ب هیاری از پژوهشهای
آتا معماری در مارد آ س ادها ست (نادری:1356 ،
 .)75-85افاار سیهتانا در صفوار نخهتین کتا
بزرگان سی هتان به معرفا شرایی اقلیما و بادهای
منطقه سی هتان پردامته و ضمن ا شاره به بازه زمانا
وزش و سخخخرلت بادهای  120روزه سخخخیهخخختان ،به
کاربرد این باد در آ س ادها ا شاره کرده و ت صایری

م اایخا ضمن گانه شنا سا آ س ادهای سی هتان
بزرگ ،به سه د سته آ س اد ساده ،حلقای و آ س اد
داونا اشخخخاره کرده و در یو تصخخخایر شخخخماتیو،
اثرار باد را در سخخخه مد به تصخخخایر کاخخخیدهاند
(ماایخا.)53 :1392 ،
گاش 3در ک تا

نیرو گاه های بادی ،تاریب

تاسعه آسیاهای بادی را شرر داده و آسیاهای بادی
ایرانا را افغانهخختانا نامیده و در تأیید سخخخن ماد،
همان تصایر آس اد در کتا بزرگان سیهتان را نیز
ارائه کرده ا ست ( .)Gasch, 2012: 15زایاتس 4در
برر سا سابقه آ سیاهای بادی ،به آ س ادهای ایرانا
در سی هتان ا شاره کرده و کاربردهای متعدد آن را
ذکر ماکند ،سخخخپس به شخخخرر تصخخخایر ارزشخخخمند
آسخخخ ادهای اودیه ما پردازد که در کتا دماخخخقا
ارائه شده ا ست .در حازه للام مهند سا ،مطادعار
و آزمایشهای متعدد و ب هیاری در م صاص نواه
طراحا انااع تاربین های بادی و به کارگیری از
نیروی باد در ایران و سخخایر کاخخارهای جهان اندام
شخخخده اسخخخت که این مطادعار ارت اطا به تدار
معماری آ س ادها ندارد .از آندا که پژوهش حا ضر
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به ت یین ت دار

مع ماری ایران و ضخخخرورر بهره

گیری از این تدار

ما پردازد دذا در این مدا ،
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و ح ا و جز آن را مرد کند و آرد سازد( ».معین،
.)1362

به اندك مطادعاتا پردامته که اشارهای گاه مختصر

وا ه «آحْ» نخهخخت به معنا آسخخیای آ شخخهرر

یا مف صل به آ س ادها در زمینه للام ،مهند سا شده

گرفته ،سپس در ترکیب با کلمار آ  ،باد ،دست،

است (.)Zayats, 2015: 690-700
مادر ،5جنش 6و اسخختادارر ،7ضخخمن اشخخاره به

سخختار و رخ ،برای تهخخمیه و تخصخخی
مختل

گانههای

آ سیا ،ا ستعما شده ا ست .همچنین معاد

آس ادهای سیهتان و مراسان به لناان آسیای موار

وا ه های لربا «رحادید» « ،جاحله» و « طاحانه» 2نیز

لمادی ،مواس اتا را در مصاص انر ی حاصل از

به فار سا ،کلمار مرکب د ستآ سیا ،رخآ سیا یا

آس ادهای سیهتان ارائه ماکنند و در نهایت پیانهاد

آ سیایِ رخ و آ سیای ِآ ا ست .آ سیا ِ بادی یا

ا ستفاده از تاربین بادی موار لمادی را در برج ها

آسخخیایّ بادی که به آسخخ اد ماخخهار شخخده ،گانهای

و سخخخامتمان های بلندمرت ه ارائه ماکنند ( Muller

آسیا است که نیروی جن اا آن از راه باد فراهم

.)& Jentsch and Stoddart, 2009: 1407-1412

ماگردد (زهره مضخخخری و دکتر نخخادیخخه ایمخخانا،
.)1388

 -4یافتههای تحقیق
 -1-4واژهشناسی

 -2-4تاریخچه و خاستگاه آسبادها

آسخخیا ،کارافزاری برای آرد کردن گندم ،جا و دانه

روزگار بهرهگیری از نیروی باد روشن نیهت .اما به

های گیاها ا ست .وا ه آ سیا  ،از دو بخش «آح»

گااها همخه موققخان داملا و مخارجا ،ایرانیخان

و «آ » تاخختیل شخخده اسخخت .جز ِ «آحْ» در این

اودین ملتا باد ند که باد را م هار کرده و از آن به

کلمه در گایشهای کهن ایرانا به معنا «سخخخنگ»

لناان مورکه آسیا و رخ اه ،بهره گرفتند .در

باده اسخخخخت .ادمعدم این وا ه را در ک تابش نین

کتا شهرهای ایران روزگار پارتیان و ساسانیان ،از

تعری

شده است:

شهرهای بزرگ و قص اتا که در آن روزگار دارای

«آسیا اصلش آحْ آ ْ باده است ،یا در افزوده

آسخخیا باده و قاانینا مدون جهت اسخختفاده از آسخخیا،

اند و به کثرر اسخخختعما با طرر کرده و آسخخخیا

دستمزد آسیابان و ما اوجاره آسیا وجاد داشته ،از

ماگایند( ».شمس قیس رازی.)305 :1338 ،

سی هتان نامبرده شده ا ست .نخ هتین مأمذی که در

در فرهنگ معین نیز ذیل وا ه آحْ آمده است:

آن از آسخخخیای بادی یادشخخخده یو کتا

«دو سنگ گرد و مهطح بر هم نهاده و سنگ زیرین

هندی به نام «آرتاح کانتیلیاد» ا ست که سامت آن

در میان میلا آهنین و جز آن از ساراخ میان سنگ

را در  1400پیش از میالد یعنا  3400سا پیش ما

زبرین در گذشخخته و سخخنگ فاقانا به قار دسخخت

داند و در آن به باو بردن آ نیز ا شاره شده ا ست

آدما یا سخختار یا باد یا آ یا برق و یا بخار رمد

(فرشاد.)1389 ،

قدیما
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از اوایل دوره ا سالما به بعد ،در منابع و نا شتههای

آسخخخیا کنند و هم از این رخها سخخخامتهاند تا آ

ماجاد با صخخخراحت درباره آسخخخیای بادی که برای

کاخخخد از اه به با ها و به زمین که از آن کاخخخت

به کار ما رفته،

کنند ه اگر آ تنگ با شد همچنین ب هیار منفعت

بوث شخخده اسخخت و ماسخختگاه آن را سخخیهخختان بیان

از باد گیرند( ».ناشخخخناح .)1387 ،در واقع از میان

کردهانخخد .در تخخاریب مهخخخعادی (در حخخدود 344

بادهای سخخخیهخخختان ،بادهای  120روزه از معروفترین

هدری) آمده ا ست « :سگ هتان ( سی هتان) دیار باد

آنها اسخخخت که همانگانه از نام آن پیداسخخخت 120

اسخخخت و همان شخخخهریسخخخت که گایند باد آنجا

روز ادا مه دارد و این تداوم به همراه سخخخرلت دو

آسخخیاها را ماگرداند و آ را از اه کاخخیده با ها

ویژگا ماص این باد شخخخده اسخخخت ( Mortazavi,

را سیرا کند و در همه دنیا شهری نیهت که بیاتر

.)2009

از آن جا از باد ساد برد و مدا داناتر است ».یتا از

در اوامر قرن نازدهم و اوامر قرن بیهخخختم نیز

جغرافادانان هم لصخخر او به نام اصخخطخری (حدود

آسخخخ اد های برما از م ناطق تاسخخخی ج هانگردان

 340هدری) این ماضاع را تأیید کرده و ماگاید:

شمارش شده است .ظاهراً تمام این آسیاها در منطقه

«در آن جا (سیهتان) بادهای قای ماوزند بهطاری

ای بین ایران و افغانهخختان جمع شخخدهاند .را که در

که به سخخخ ب آن رخ هایا که با باد ما رمند

این منطقه یو گذرگاه بادمیز وجاد دارد که از

سامته شده ا ست ».ابن حاقل نیز در کتا ماد به

شخما به جنا و به لرچ تقری ا صخد کیلامتر از

نام صخخارا اورچ نین مانایهخخد« :در سخخیهخختان

این نقطه ماگذرد .فردیناند ،سیزده آ سیای بادی را

بادهای سخخخخت مداوم ماوزد و به همین سخخخ ب در

که در غاریان (افغانهتان ،در غر هرار) واقعاند،

آن جا آسیاهای بادی برای آرد کردن گندم سامته

وص

ماکند .آسیاهایا که در فراه مااهده کرده

اند( ».ابن حاقل.)1345 ،

باد هناز در حا کار بادهاند وی هم نین الالم

قزوینا جغرافیدان سده بعد ( 682هدری) در شرر

ماکند در زابل (سخخخیهخخختان) سخخخه آسخخخیای بادی از

ماد درباره سیهتان مانایهد« :در آن جا هرگز باد

کارافتاده ههخخخت (تصخخخایر ( )1رسخخختگار و آزاد،

آرام نماگیرد و با تاجه به آن آسخخخیاهایا سخخخامته

.)1394

مرد کردن دانه ها و باو بردن آ

شده ا ست که تمام مرد کردن ذرر با آن رخها
اندام ماگیرد .آن جا سرزمین گرما است و رخ
هایا دارد که با باد کار ماکند ».در کتا
سخخیهخختان که مؤد

آن ماخخخ

تاریب

نیهخخت نیز در این

 -3-4گونه شناسی آسبادها
 -1-3-4ا نواع آسببب باد ها ار اسبببا
سازماندهی پالن

مصخخخاص آ مده اسخخخت« :ا ما آن ه که در ذار

براسخخخخاح بررسخخخا های صخخخارر گرف ته بر روی

سی هتان ماجاد ا ست که در سایر شهرها نی هت ...

آس ادهای منطقه سیهتان و مراسان ،تفاورهایا در

دیگر آسخخیا رخ کنند تا باد بچرماند و آرد کند و

سخخخازماندها پالن معماری آن ها دیده ماشخخخاد.

دیگر شهرها مقدر باید و یا آسیاها با آ یا با دست
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بنابراین بر اساح مطادعار تط یقا ،آس ادها ایران را

کخخه یخخو نین دیااره مطا طاونا برای شخخخهر

ماتاان به آس ادهای منفرد و مطا تقهیم نماد:

موافظا ما در برابر بادهای آزاردهنده و شخخدید

اد  -آس ادهای منفرد :ماخصه اصلا این آس ادها

باده اسخخت .آسخخ ادهای سخخامتهشخخده در شخخهرهای

این است که به صارر منفرد سازماندها شدهاند

مراسان از این نمانهاند .این آس ادها دو ط قه ههتند

و در این آسخخ ادها ورودی به فضخخای هاخختا و این

که ط قه او آح مانه و ط قه دوم پرمانه اسخخخت

فضخخخا به دو فضخخخای مقابل هم یعنا آحمانه و ان ار

(همان( )1394 ،تصایر .)3

هدایت ماشخخاد .پاشخخش اصخخلا این آسخخ ادها از
پاششهای منونا است که پاشش بهیار مقاوم در

 -2-3-4انواع آسبادها ار اسا

برابر بادهای  120روزه سخخیهخختان اسخخت .آسخ اد قلعه

اد  -آ س ادهای ساده اودیه :آ س ادهای اودیه مانند

مچا سی هتان نمانهای از این آ س ادها ا ست که در

آسخخ ادهای روسخختای ناخختیفان یا قلعه مچا زابل یا

دو ط قه سامته شده و در ط قه فاقانا بازوی آ س اد

آسخخخ ادهای مان شخخخرف نزدیو نه ندان از یو

به موار مرکزی با  8تا  12پره به آن متصل است و

سخخامتمان دو ط قه تاخختیل شخخدهاند که با مصخخادح

قهمت فاقانا این موار متصل به دیاارههای آس اد

ماخخت مام در دو ط قه با پالن سخخاده مربعا شخختل

ا ست و با وزش باد از طریق شتافهای تع یه شده

طراحا شدهاند .از آن جایا که این سامتمانهای

در دیاار پره ها به گردش در ماآیند (رسخخختگار و

سخخخاده ،تاان کارکردیِ کما دارند و لالوه بر این

آزاد()1394 ،تصایر .)2

ام تان سخخخخا مت آن ها برای لمام کاخخخخاورزان

 -آسخخخ ادهای مطا :طرر پالن این آسخخخ اد ها

سیر تکامل

بهسخخادگا میهخخر اسخخت ،هر یو از آنها متعلق به

کا و تر از آ س ادهای منفرد ا ست و به صارر

یو مانااده اسخخخت و یو بنای لماما موهخخخا

مدزا سخخخام ته نماشخخخاد ،به ل ارر دیگر ت ماما

نماشخخخانخخد .در یخخو منطقخخه معماوً یخخو نقطخخه

آ سیاهای یو رو ستا در یو مول و در کنار هم با

مناسخخبترین مول برای احداث آسخ اد باده اسخخت،

یو طا و لرچ و ارتفاع و یو سخخخیهخخختم مطا

بنابراین اینگانه آسخخخ ادها در نزدیتا این نقطه در

سخخامته ماشخخاند .نخهخخت به ماطر این که بادهای

کنار هم شتل ماگیرند و اهادا نیز ط ق یو قانان

قای ان باد  120روزه سیهتان نتااند آن را منهدم

ناناشته در قهمت جلای این بناها که ورودی باد به

سخازد و این که هر کدام به لناان پاختبند دیگری

آنهاسخخت یزی نماسخخازند تا آس خ ادها با حداکثر

موهخخا و مقاومت آس خ اد در مقابل باد بیاخختر ما

تاان کخخار کننخخد .در نتیدخخه مدمالخخههخخایا از این

شخخد و به ماطر این که مرکزیت داشخخته باشخخند را

آ س ادها در کنار هم دیده ما شاند که منظر و می

که مول قرارگیری آس ادها در حقیقت مولا است

آسخخمان شخخامصخخا ایداد ماکنند .آسخخ ادهایا که

که کاخخخاورزان در آندا پس از بازدها موصخخخا

امروزه در ناخخختیفان و مان شخخخرف ماجادند امیر

جمع ما شاند و اجتماع کا تا را برای دادو ستد

مارد مرمت قرار گرفتهاند و تخمین زده ماشخخخاد

و فروش گندم و آرد به وجاد ماآورند و هم این

که قدمت آنها به دوران صفای برسد .این آس ادها
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بازماندههای گروه بزرگا از آ س ادهایا ه هتند که

بیاخخختری در آن آرد ماشخخخده و نیاز به مولا برای

در تمام روستاهای شرق سیهتان و مراسان امروزی

نگ هداری آن ها باده اسخخخخت (رسخخخت گار و آزاد،

گهترش یافتند (رستگار و آزاد()1394 ،تصایر .)4

()1394تصخخخایر  .)5طرر سخخخامتمان این آسخخخ ادها

 -آسخخخ ادهای داونا :کاملترین و زی اترین ناع

ب هیار سازمانیافتهتر از انااع ساده آن ا ست .شتل

آسخخخ اد هایا که امروزه در سخخخیهخخخ تان ماجاد ند

منظم و سازه منهدم آنها نااندهنده تتامل یافتن

آسخخ ادهایا ههخختند که به صخخارر منفرد و بهخخیار

آنها در طا قرنهاسخخت .ایداد دیااری دو جداره

بزرگتر از آسخخخ ادهای سخخخاده با آجرکاری زی ا

در اتاق زیر موار آسخخخ اد به جهت پد ید آوردن

طراحا و سخخامته شخخدهاند .به گفته کارشخخناسخخان،

تت یه گاها برای طاق زیر پره های آسخخخ اد ،تدبیری

سی هتاناها حتا ق ل از ا سالم این هنر را دا شتهاند.

باده که معمار برای کنتر رانش طاق ایداد کرده

این آس ادها نیز از دو ط قه تاتیل شدهاند که ط قه

اسخخت و همچنین ارت اط این بخش با بخش ورودی

باویا مول پروانه آسخخخ اد و ط قه زیرین مول قرار

را با هارطاقا زی ایا فراهم نماده اسخخخت (همان،

گرفتن سخخخنگ آسخخخیاسخخخت اما مدرای ورود باد به

.)1394

صارر داونا سرگ ااده درآمده که با یو دهانه
بزرگ با پره های جان ا شخخخروع ماشخخخاد که این

 -3-3-4انواع آسبب باد ها اراسبببا

ق همت نقش جمعآوری باد را به لهده دارد ،سپس

قرارگیری محور اصلی دوران

باد از دو یا سه شتاف که در یو طرف دیااره این

آ سیاهای بادی از نظر ناع قرار گرفتن موار ا صلا

دهانه قرار دارد وارد بخش داملا ماشخخخاد که در

دوران به دو ناع تقهیم ماشاند:

آن جا پرهها قرار دارند .بهبیاندیگر شخختاف تا جلا

اد  -آسخخخیا با موار لمادی :این ناع آسخخخیاها که

پره باد را هدا یت ماک ند .این بخش از داون از

پرههخخای آن در یخخو صخخخفوخخه افقا حا موار

دامل به شتل ط قه زیرین از سه بخش تاتیلشده

لمادی دوران ماکنند حداقل از قرن پندم میالدی

و بخش زیر پرهها ط عاً به اتاق سخخخنگ آسخخخیا تعلق

در ناحیه سی هتان سامته و ا ستفاده شدهاند .در این

دارد .یو راهرو با طاقچههایا در اطراف این اتاق

آس خ ادها سخخنگ آسخخیا مهخختقیماً به موار دوران که

قرار دارد که به ددیل ایداد مقاومت باو برای سخخازه

معماوً از ا سامتهشده متصل است که یتا از

ایدادشخخده تا رانش نیروی دینامیتا که

مز یت های نین آسخخخ ادهایا اسخخخت .اد ته در این

این سخخق

از موار آس اد به این سق

وارد ما شاد را کنتر

کند .بخش میانا که دهلیز ورودی نام دارد از یو

نحوه

حادت کنتر و تنظیم سخخرلت آسخخیا که سخخرلت باد
تعیینکننده آن است ،دشاار است.

هارطاقا تاخخخت یلشخخخده که به بیرون راه دارد و

 -آسیا با موار افقا :در این آسیا ها ،پرهها در

همچنین ارت اط دو اتاق دیگر از این فضخخا صخخارر

صفوههای لمادی و حا یو موار افقا دوران

ماگیرد .بخش سخخام نیز ان ار ماقت غله در آسخخ اد

ماکنند .انتهای دیگر این موار به یو دنده ابا

اسخخخت ،به ددیل مقیاح بزرگتر آسخخخ اد مقدار غله

متصل است ،این دنده به دنده دیگری متصل است
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که روی موار لمادی که سنگ آسیا به آن متصل

اصخخلا آسخخ اد بهحهخخا ماآید ،مول قرار گرفتن

ا ست ،ساار ا ست .ن ه ت دنده به گانهای انتخا

سخخنگ بزرگ و مدور آسخخیا اسخخت و کار اصخخلا

ماشخخاد که سخخرلت ماردنظر را برای آسخخیا ایداد

آسخخیا غالر در ایندا اندام ماشخخاد .از این ط قه

نماید (رستگار و آزاد.)1394 ،

به لناان ان ار غالر هم اسخختفاده ماشخخاد .در ط قه
دوم که همان پاخختبام آسخخ اد موهخخا ماشخخاد

 -4-4ساختار معماری آسبادها

پرهها و تیركهای متصخخل به آن قرار گرفته اسخخت

ان صاری دم اقا ،قدیماترین ت صایر را از سامتار

پرههای آسیا از ا

آسیاهای بادی منطقه سیهتان ترسیم کرده است .با

اسخخخت تا به راحتا حرکت کرده و بتااند سخخخنگ

تاجه به این تصخخخایر ماتاان پا برد که سخخخامتار

بزرگ ط قه زیرین را به حرکت درآورد در مناطق

آ سیای بادی ارائه شده با آنچه امروز دیده ما شاد

گرمهیری تر جنس پرهها متفاور است (رستگار و

مطابقت ندارد و در حقیقت سامتار اصلا ،برلتس

آزاد()1394 ،تصایر .)6

سامته شده است و س و

آن یزی اسخخخخت که امروزه وجاد دارد .پره های
آسخخیای بادی در آن زمان و احتماوً پیش از آن ،در

 -5تحلیل و شبیهسازی

قهمت پایین و سنگ آسیا در قهمت باو قرار داشته

ه مانطار که بیان شخخخد هدف اصخخخلا پژوهش،

و مددا از آسخخخیای آبا باده که تاربین آن به جای

بررسخخا لملترد آس خ ادها در دو منطقه سخخیهخختان و

آ از باد بهره ماگرفته است .آسیاها بهطار لمده

مراسخخخان اسخخخت ،به همین منظار دو نمانه آسخخخ اد

بر فراز بلندی (تپه) قرار دا شتهاند ،معماوً آ سیاهای

شامل:

هر روسخختا در یو مول ،در کنار یتدیگر و بهطار

آس خ اد شخخماره  2قلعه مچا سخخیهخختان با ابعاد 5 ،متر

با یو طا و لرچ و ارتفاع و یو شخختل

لرچ و طا  10متر و ارت فالا  5متر و آسخخخ اد

سخخامته ماشخخدند .برای این نواه سخخامت دو ددیل

منفرد ساده ناتیفان در مراسان رضای با ابعاد 3.5

ذکر شده ا ست :نخ هت ،قرار گرفتن آ سیا در یو

متر لرچ 5 ،متر طا و ارتفاع  3متر با بهرهگیری

سخخطح وسخخیع ،یتپار ه و مقاوم شخخدن آنها دوم

از سخخامتار مشبندی مددهخخازی شخخده اسخخت ،ابعاد

آنته ،مرکزیت دا شتن برای دادو ستد گندم و آرد.

اسخختفاده شخخده برط ق مهخختندنگاری که تصخخاویر آن

شخخخایان ذکر اسخخخت شخخخروع وزش باد  120روزه با

ارائه شده صارر پذیرفته است .مودوده ش یهسازی

برداشخخت موصخخا گندم منطقه همراه باده اسخخت.

مد ها شخخامل قهخخمت پرمانه و سخخطحِ در مااجهه با

ستنه ،تمام گندم م صرفا ماد را به نابت به آ سیا

جریان بادِ آس اد ،است .در ش یه سازی فرچ بر آن

آورده و آرد ماکردند (همان.)1394 ،

باده است که مصادح و سازههای هردو مد آس اد

بنای آس اد از سادهترین مصادح شامل مات و گل

ماابه یتدیگر باشند و تنها ارزیابا بر اساح سامتار

و ا سخخخامتهشخخخده و سخخخامتمان آن از دو ط قه

کاد دی هر کدام از آ س ادها و ناع لملترد سطار

که سادن

مارجا مااجه با جریان باد در آسخخخ ادها صخخخارر

ردی

ا صلا ت اتیل شده ا ست .ط قه همت
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پذیرفته اسخخخت .شخخخ یهسخخخازی آسخخخ ادها در نرمافزار

اطراف پره ها با لث حر کت آسخخخخان این آسخخخ اد

انهیس ور ن  19اندام گرفته است.

ما شده است و با ادامه جریان باد و حدم فاار هاا
در انت های با لق ا ام تان مداو مت و تداوم این

 -1-5عملکرد آسباد منفرد سیستان

حرکت افزایش مایافته اسخخت .لالوه بر این ماارد،

آس ادهای سیهتان در مودوده شهر زابل به صارر

میزان فاار هاا در اطراف تیرك اصلا آس اد پایین

منفرد و گاه دوتایا در دشخختهای وسخیع ،مارج از

است که این مارد به حرکت آسانتر آس اد کمو

ف ضای م هتانا و پیرامان قلعههای تاریخا سامته

مانماید.

شدهاند .سامتمان آس ادها دارای دو ط قه است که

این حدم باوی ف اار هاا را ماتاان در ت صایر 10

ط قه فاقانا ،پرمانه یعنا مول قرارگیری پرهها در

ماخخخاهده نماد .با رمش آسخخخ اد و جریان هاا در

قهخخخ مت بام و ط قه همت  ،آح ما نه یا م ول

اطراف دیاارهای دو طرف ،تداوم حرکت آس اد به

قرارگیری سنگ آسیا ،نام دارد (تصایر  .)7مصادح

راحتا صخخخارر ماپذیرد و فاخخخار هاای انتهایا به

اصلا سامت آس اد ،مات و گل است.

این رمش کمخخو ما نمخخایخخد .در تصخخخایر 11

ش یه سازی آس اد قلعه مچا شماره  2برط ق تصایر

تادههای ورود جریان هاا به مویی آس خ اد و طریقه

 8برگرفته شخده از اسخناد سخازمان میراث فرهنگا و

حرکت این جریان را ماتاان م ااهده کرد و همین

گردشخخگری اسخختان سخخیهخختان و بلا هخختان صخخارر

طار سامتار سه بعدی این جریان در مویی آ س اد

پذیرفته است.

در تصایر  12قابل مااهده است.

کاهگل در فرآیند شخخخ یهسخخخازی به لناان مصخخخادح
اصلا آس اد انتخا

شده است و سرلت باد جهت

 -2-5عملکرد آسباد ساده خراسان

ش یه سازی برا ساح اطاللار هاا شنا سا  60متر بر

آس خ اد ناخختیفان از یو سخخامتمان دو ط قه تاخختیل

شخخده اسخخت .ورودی باد از دهانه باز و

شدهاند که با مصادح مات مام در دو ط قه با پالن

بین دیاارهای پبدار آسخخخ اد به فضخخخای داملا بین

ساده مربعا شتل طراحا شدهاند .ازآندایاکه این

پرهها وارد شخخده اسخخت .نتایج شخخ یهسخخازی ناخخان

سخخامتمانهای سخخاده تاان کارکردی کما دارند و

مادهد به للت وجاد دهانه وسخخخیع و کانا ورود

لالوه بر این امتخخان سخخخخامخخت آنهخخا برای لمام

جریان باد و اسخخختفاده از دیاارهای پبدار بیرونا،

ک ااورزان به سادگا می هر ا ست ،هر یو از آنها

جریان باد از دو سمت به طرف دیاارهای دو طرف

متعلق به یو مانااده اسخخخت و یو بنای لماما

روبروی یتدیگر حرکت کرده و سپس در پرههای

موهخخا نماشخخاند .از طرف دیگر در یو منطقه

مداور دیاار انتهایا آسخ اد فاخار هاای باد به میزان

معماوً یو نقطه مناسخخخبترین مول برای احداث

باویا مارسد.

آ س اد ا ست بنابراین این گانه آ س ادها در نزدیتا

همانطار که در تصخخایر  9ماخخاهده ماشخخاد ،این

این نقطه در کنار هم شخخختل ماگیرند و اهادا نیز

حدم از هاا در اطراف دیاارهخخای مدخخاور و در

ط ق یو قانان ناناشخخته در قهخخمت جلای این بناها

ثانیه تعری

تحلیل و مقایسه عملکرد جریان باد در آسباد منفرد سیستان و آسباد ساده...
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که ورودی باد به آنهاسخخخت یزی نماسخخخازند تا

ح س هاا در مویی آس اد جلاگیری به لمل آید و

آسخخخ اد ها با حداکثر تاان کار کن ند .در نتی ده

مهخخخیر برای ورود جریان تازه باد امتانپذیر گردد.

مدماله هایا از این آسخخخ ادها معماوً در کنار هم

حدم هاای فاخخخرده در اطراف تیرك آسخخخ اد مانع

دیده ماشخخاند که منظر و می آسخخمان شخخامصخخا

حر کت روان آن ماگردد و به همین دد یل ت عدد

که دو

آ س ادهای ساده را به صارر مطا در یو متان

ف ضاى ا صلى آن را شامل مى شاند ،ت اتیل شده

برای اسخختفاده بیاخختر از جریان باد را شخخاهد ههخختیم.

است .اشتا زیرین ،ل ارر است از اتاق آسیا یا

ه مانطار که در تصخخخایر  16ماخخخخا هده ماکن ید

آح مانه و اشتا دوم ،پرمانه یا فضاى پات بام

بیشترین میزان فاار هاا را در اطراف تیرك اصلا

آح مانه اسخخخت که پرههاى آسخخخ اد در آندا قرار

و در قهمت پایین این موار است.

مىگیرند (تصایر .)13

در تصخخخایر  17تادههای ورود جریان هاا به مویی

ش یهسازی آس اد ناتیفان برط ق تصایر  ،14برگرفته

آسخخخ اد و طری قه حر کت این جر یان را ماتاان ید

شده از اسناد سازمان میراث فرهنگا و گردشگری

ماخخاهده کنید و همین طار سخخامتار سخخه بعدی این

استان مراسانرضای صارر پذیرفته است.

جریان در مویی آ س اد در ت صایر  18قابل م ااهده

به منظار تولیل لملترد آسخخ اد مراسخخان ،مصخخادح

است.

ایداد ماکنند .هر آسخخخ اد از دو اشخخختا

کاهگل و سخخخرلت باد  30متر بر ثانیه در نظر گرفته
شخخخده اسخخخت .بر ط ق اطاللاتا که از آسخخخ ادهای

 -3-5فاکتورهای تأثیرگذار عملکرد آسباد

مراسخخخان به دسخخخت آوردهایم ورود جریان باد از

به منظار بررسخخا بهترین لملترد در بین دو آس خ اد

فاصخخخله مادا بین دیاار انتهایا در مداورر دیاار

شخخماره  2قلعه مَچا سخخیهخختان و ناخختیفان  5فاکتار

سمت راست اندام ماشده است .بنابراین در فرآیند

ماخ

گردید و این ماارد در تولیل و ش یهسازی

تولیل ،همین سخخخامتار ماردنظر قرارگرفته شخخخده

مارد ارزیخابا قرار گرفتنخد .فخاکتارهخای ارزیخابا

اسخخخت .بر ط ق مروجاهای تولیل و تصخخخایر ،15

شامل:

شخخخده دو

 -1لملترد کا نا ورودی جر یان باد ج هت

مهخخخیر را در پیش ماگیرد ،یو جریان مهخخختقیم به

پخش آن بر روی پرههخخا و ایدخخاد گره هاایا

پرههای جلایا آس اد وارد گردیده و بالث حرکت

اطراف پرهها

پرههای آسخخخ اد ماشخخخاد .جریان بعدی به سخخخمت

 -2تمرکز و جهتدها مناسخخخب جریان باد در

تیرك اصخخلا آسخخ اد حرکت ماکند که نتیده آن

دهانه ورودی جریان باد

فاار هاای باو در اطراف تیرك آس اد است.

 -3لملترد مطلا در فاخخخارهای باوی جریان

این حدم هاا در اطراف تیرك اصخخخلا آسخخخ اد در

باد

کاهش سخخخرلت آسخخخ اد تأثیرگذار اسخخخت ،اما ن اد

 -4سرلت مناسب و به اد لملترد پرهها جهت

دیاار روبرو در مهخخخیر جریان باد بالث ماگردد از

کاربری مناسب آس اد

جریان باد بعد از ورود از دهانه ماخخخخ
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جدو  -1بررسا فاکتارهای ارزیابا لملترد آس ادها در مقابل انر ی باد ،مأمذ :نگارندگان
ردی

فاکتار ارزیابا

ناع
آس اد
قلعه

1

لملترد کانا ورودی جریان

مچا

باد جهت پخش آن بر روی

سیهتان

لملترد
بهیار
لادا

پرهها و ایداد گردابههای
جریان هاا اطراف پرهها

تاضیوار
همانطارکه در نتایج ش یهسازی ماخ

ههت تازیع باد برروی

پرهها و ایداد گردابههای جریان هاا اطراف پرهها با استفاده از باده
اضافه در قهمت رو به باد به مابا اندام شده است.
به ددیل ن اد لنصر هدایت کننده جریان باد بر روی پرهها ،پخش

ناتیفان

نامطلا

جریان باد بر روی پرهها دارای لملترد مناس ا نیهت و گردابه
جریان باد اطراف میله آس اد تاتیل ماشاد.

قلعه
تمرکز و جهتدها مناسب
2

جریان باد در دهانه ورودی
جریان باد

مچا
سیهتان

بهیار

استفاده از باده اضافه در ج هه رو به باد بالث تمرکز و جهت دها

لادا

مناسب باد در دهانه ورودی آس اد شده است.
مهطح بادن بدنه رو به باد و تنها بهرهگیری از دریچه بازشا آس اد

ناتیفان

نامطلا

جهت تازیع باد ،بالث شده تمرکز مناس ا برای جهت دها جریان
باد در دهانه ورودی آس اد شتل نگیرد.

3

لملترد مطلا در فاارهای
باوی جریان باد

قلعه
مچا
سیهتان

بهیار
لادا

معماران سازنده آس ادهای سیهتان با اشراف به وجاد بادهای 120
روزه با سرلت باو و مخر در منطقه سیهتان ،ابعاد آس اد سیهتان را
به گانه طراحا نمادهاند که فاار باوی باد را بتااند تومل نماید.
ضع

آس ادها به ددیل ابعاد کا و ،بهرهگیری از انر ی باد در

فاارهای باو را نامطلا سامته و این مارد بالث تخریب این
ناتیفان

مطلا

آس ادها به مرور زمان شده است و بالث رواج سامت آس ادهای
مطا مداور جهت توتیم سازهای و کیفیت بهرهگیری از انر ی باد
گردیده است.

4

سرلت مناسب و به اد

قلعه

لملترد پرهها جهت کاربری

مچا

مناسب آس اد

سیهتان

بهیار
لادا

همان طار که در نتایج ش یهسازی ماخ

است وجاد باده اضافه در

ج هه رو به باد بالث به اد لملترد آس اد و افزایش سرلت در پرهها
گردیده است.
مهطح بادن سطح بادگیر در ج هه رو به باد و ن اد لناصر جهت

ناتیفان

مطلا

دهنده به باد بالث شده جریان باد بر روی سطح پرهها متمرکز ناده
و لملترد مناسب و سرلت مابا را در آس اد شاهد ن اشیم.

5

هماهنگا سامتار کاد دی
آس اد با اقلیم منطقه

قلعه
مچا
سیهتان

بهیار
لادا

در آس ادهای سیهتان با بزرگ نمادن ابعاد سازه و همینطار استفاده
از بادههای مارجا رو به باد سعا شده هماهنگا سامتار کاد دی
آس اد با اقلیم منطقه صارر پذیرد.
تعدد در سامتارهای آس اد در این مناطق به صارر مطا در یو

ناتیفان

مطلا

فضا هدفا باده که سازندگان آس اد به منظار تطابق با اقلیم منطقه و
بهرهگیری بهتر از انر ی باد صارر دادهاند
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 -5هماهنگا سخخخامتار کاد دی آسخخخ اد با اقلیم

شخخخماره  2قلعه مَچا سخخخیهخخختان ،معماران با افزودن

منطقه

بادههای هدایت کننده باد ،بالث شدهاند گردابههای

بعد از بررسا ش یه سازی انر ی باد در دو آ س اد به

جریان باد در مقایهه با آس اد منفرد ناتیفان کاهش

فاکتار های تعیین ارز یابا کیف یت لملتردی دو

یابد و همگرایا باد بیاخختر شخخاد .سخخرلت جریان باد

آسخخخ اد در مقابل انر ی باد ،براسخخخاح رت ه بندی

در کانا ورودی و بر روی پرهها ،ن ه ت به سرلت

نامطلا  ،مطلا  ،لادا ،بهخخخیار لادا پاسخخخب داده

جر یان آزاد باد ،افزایش ما یا بد در نتی ده قدرر

شخخخد .نتایج این بررسخخخا در جدو شخخخماره  1قابل

آس اد ارتقای قابل تاجها مایابد به گانهای که با

مااهده است.

افزایش سخخرلت باد ،میزان بهرهوری از انر ی باد به

با برر سا و تولیل فاکتارها بیان شده در دو آ س اد

مراتب بیاختر ماشخاد .نتیده این شخ یهسخازی ناخان

گردید آ س اد شماره  2قلعه مچا سی هتان

ماد هد که مع ماران ایرانا با طراحا با ده های

م اخ

لملترد مناسبتری در مقابل انر ی باد دارد.

لریض و زاویهدار ،در کنار درباد اصخخلا ،تاانهخخته
اند باد را به مابا بر روی پرههای آسخخخ اد متمرکز

 -6نتیجهگیری

کنند و لالوه بر تضخخخمین کارکرد بهینه آسخخخ اد در

سی هتان و مرا سان دیار بادها ه هتند شام صههای

ناسخخخانار بادهای  120روزه ،ماجب ارتقای قابل

اقلیما این مناطق ،در پیدایش آسخخخ ادها به لناان

تاجه قدرر آس اد و راندمان آن شاند.

بخخارز تر ین نمخخاد م عمخخاری با ما م ن طقخخه ن قش

آسخخخ خخادهخخا تخخا سخخخخا هخخای نزدیخخو بخه امروز هم

انتارناپذیری داشتهاند .با تولیل لملترد آس ادهای

مارداستفاده قرار ماگرفته است .اما آس ادها بر اثر

سخخاده منفرد ناخختیفان و آسخخ اد شخخماره  2قلعه مَچا

گذشخخخت زمان و تغییر شخخخیاه زندگا انهخخخانها ،در

سیهتان ماخ

گردید:

گهخخهخخت میان سخخنت و مدرنیته در حا از بین رفتن

در آ س اد منفرد ن اتیفان که دارای یو کانا ورود

ههخخخت ند و امروزه تن ها ت عداد ا ندکا از آن ها در

باد باده و فاقد باده های هدایت کننده باد اسخخخت،

بخشهایا از مرا سان و سی هتان باقا مانده ا ست.

سرلت جریان در کانا ورودی ،قدرر باد بر روی

تولیل لملترد این آس ادها در استفاده از دانش این

پره ها و در نتیده تعداد دور پره ها در مقایهخخخه با

سخخخخازه های بانظیر در هار ا

مع ماری امروز

آس اد شماره  2قلعه مچا بهیار پایینتر است .نتایج

ماتااند راهگ اای ب هیاری از ت صمیمار در حازه

ش یهسازی نرم افزاری ،بیانگر آن است که در آس اد

انر ی باشد.
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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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