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 25/01/0431   تاريخ دريافت مقاله:

 22/00/0431تاريخ پذيرش نهايي: 

*جهان در بادی آسیاهای ترینقدیمی بادهاآس

Asbads; the Oldest Windmills of the World

3، محمد مشایخی2بمانیان، محمدرضا 1محمدجواد مهدوی نژاد

چكیده 

 اين. شوندمي محسوب جهان در بادی هایآسیا ترينقديمي که هستند عمودی محور با بادی آسیای نوعي «بادهاآس»

 که دارد وجود گوناگوني شواهد زمینه اين در. اندشده ساخته اسالم از پیش از خراسان جنوب و سیستان منطقه در آسیاها

 معیشت در گذشته در بادهاآس. اندشده ساخته سیستان منطقه در ايران شرق در بادی آسیاهای ترينقديمي دهدمي نشان

 هایانرژی از مناسب گیریبهره و بومزيست نیازهای با سنتي معماری ترکیب از نمودی همچنین. اندداشته زيادی اهمیت مردم

 بازشناسي شناسانه،زيبايي و عملکردی خصوصیات و بادها،آس فرد به منحصر هایويژگي به عنايت با. آيندمي شمار به پاک

گونه نظر از ،هابادآس يا سیستان در سنتي بادی هایآسیا که است اين پژوهش سوال. است برخوردار خاصي اهمیت از هاآن

 ناحیه در ايران بادهایآس اغلب است؟ چگونه ايران فالت در هاآن گستردگي و تنوع و شوندمي تقسیم دسته چند به شناسي

 هایشاخه. وزندمي سال طول تمام در ارزشمندی بادهای که موقعیتي در يعني اند،گرفته قرار ايران فالت شرقي جنوب و شرق

به بادآس. دنگیرمي بر در را خراسان جنوب و سیستان شمال تمام ،گرم فصل دوم نیمه در روزه021 بادهای از گوناگوني

تجديد هایانرژی از استفاده در ساکنان برای که است خوبي امکان دهندهنشان سیستان منطقه در بومي و سنتي روشي عنوان

 يتواناي و شرايط به بسته که موجودند «بزرگ سیستان» سرزمین سراسر در بادهاآس از متفاوتي انواع. باشدمي فراهم پذير

.اند شده ايجاد باد انرژی از استفاده برای ساکنان

.روزه121 بادهای سیستان، پاک، هایانرژی بادی، آسیای باد،آس  های کلیدی:واژه

 :Mahdavinejad@modares.ac.irEmail             نويسنده مسئول-نتهرا ، دانشگاه تربیت مدرسو معماری هنراستاديار گروه معماری، دانشکده  .0

                Email: Bemanian@modares.ac.ir   تهران. ، دانشگاه تربیت مدرسو معماری کده هنرشیار گروه معماری، دان. دانش2

          Email: M.Mashayekhi@modares.ac.irمعماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران. کارشناسي ارشد 4
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 مقدمه. 1

ای گرانبها از ارزشهای فرهنگي معماری ايراني گنجینه

اند و هايي است که از نسلهای گذشته به يادگار ماندهآموزه

 ديگران، و نژادمهدوی)بايد به نسلهای آينده انتقال يابد. 

 جهان در هاوریافن و علوم از بسیاری سرچشمه ايران (0433

 با همواره ايران سرزمین ديرينه تمدن. است بوده

 چند صورت به که هنری و فني هایپیشرفت و هانوآوری

 نامي توانسته ،اندرسیده ثمر به ایرشتهمیان و جانبه

. پديدآورد هاتمدن ساير میان در خود برای بلندآوازه

 زا بسیاری مهد و سرزمین اين افتخارات از يکي سیستان

 ايران شهرهای ترينقديمي از يکي بقايای. است بوده هاتمدن

 ساختاری با زابل نزديکي در سیستان منطقه در جهان و

 به هک است شده يافت زابل نزديکي در مندنطام و پیشرفته

 از پس (43: 0434 نژاد،مهدوی). است موسوم سوخته شهر

 در سکاها نام به آنها از ایتیره ايران به هاآريايي ورود

 شيبخ و خراسان استان در بخشي امروزه که بزرگ سیستان

 وميب ساکنان کنار در گرفته، قرار پاکستان و افغانستان در

 واليات از يکي همواره سیستان. شدند ساکن مناطق اين

 اين هخامنشي دردوره. است بوده ايران در آباد و بزرگ

 شماربه ايران واليت مهمترين شام و مصر از پس واليت

 از خواجه کوه و غالمان شهر سوخته، شهر. است رفتهمي

 بنابراين. هستند سیستان منطقه در تاريخي مهم بناهای

 پیدايش آغاز از بشر تمدني بزرگ هایپايگاه از يکي سیستان

  .است بوده تمدن

های پیشرفته روزآمد و فناوری روشهایاستفاده از 

در گرو شناخت صحیح از سازوکار اجرايي فناوريهايي معماری 

است که ريشه در شناخت صحیح از معماری، و بناهای 

 (0431 جوانرودی، و نژادمهدوی)ارزشمند آن دارند. 

 و وهواآب 0.است بوده ايران گندم انبار ديرباز از سیستان

 طول به هیرمند بزرگ دخانهرو آب با همراه مناسب خاک

 ومترکیل صد چند وسیع آبخیز حوضه و کیلومتر 211 از بیش

 درو مسیر تمام در که بوده آورده فراهم را شرايطي مربعي،

 هامون درياچه تا افغانستان در آن هایسرشاخه از هیرمند

 ویمهد). دنباش داشته امتداد گندم خصوصاً کشاورزی مزارع

 نايرا گندم انبار نام به سیستان ديرباز از (43: 0435 نژاد،

 از يکي نیز سیستان روزه 021 بادهای. است شدهمي شناخته

 صلف دوم نیمه در. است سیستان منطقه طبیعي خصوصیات

 شديدی بادهای است برداشت حال در  گندم که زماني گرم

 شرايطي خصوصیات، اين تجمع. دنشومي شروع منطقه در

 بزرگي دستاورد به موفق سیستان مردم  که آورده فراهم

 .انددهش بادهاآس يا بادی آسیاهای نام به

 از مداوم هایهجمه معرض در همواره 2بزرگ سیستان

 هاینمونه تیمور و اسکندر حمله است، بوده غرب و شرق

 از بزرگي بخش شدن نابود. ستا هاتهاجم اين از بارزی

 از بیشماری هاینمونه مانند ديار اين تمدني هایجلوه

 .است بوده هاقرن طول در مداوم تهاجم اين نتیجه بادهاآس

 هنوز و گردندمي سیستان در بادی آسیاهای هم هنوز اما

 .کنندمي آرد هاآن بوسیله را خود هایگندم کشاورزان هم

 فرآیند پژوهش. 2

 های پژوهشپرسش. 2-1

 نظر از هابادآس يا سیستان در سنتي بادی هایآسیا 

 و تنوع و شوندمي تقسیم دسته چند به شناسيگونه

 است؟ چگونه ايران فالت در هاآن گستردگي

 یشیوه و کارآيي لحاظ از ايران سنتي بادی هایآسیا 

 ساختار بر چگونه هاآن عملکرد واند بوده چگونه عملکرد

 است؟ بوده موثر هاآن معماری

 روش پژوهش.  2-1

 -تفسیری» تحقیق روش از استفاده با پژوهش اين

 ناختش اساس بر و «تحلیلي -توصیفي»  تکنیک و «تاريخي

 و گروت. )است گرفته انجام آن تحلیل و گذشته معماری

 هاستفاد با نیاز مورد اسناد بنابراين(. 072-0432:044 وانگ،

 سازیشبیه همچنین و تاريخي اسناد و میداني مشاهده فن از

 بوسیله آمده بدست مجموعه سپس و شده گردآوری

 ات گرفت قرار تفسیر و تحلیل مورد شده، ذکر هایروش

 .دنشو تبیین و بندیطبقه، هابادآس نوع اين موجود انواع

 . پیشینه پژوهش3

 سیستان از که گزارشاتي و هاسفرنامه در بادهاآس از

 تصويری اولین اما دارد، وجود فراواني هاینقل دارد وجود

 است تصويری کرد منصوب هابادآس به را آن توانمي که

 بادآس از کتابش در هشت قرن در دمشقي انصاری  که

 در هاآن کار نحوه درباره شرحي و است کرده ترسیم

 آشتي بادهاآس عنوان با نیز ایمقاله. است داده سیستان

 بادهایآس گیریشکل درباره ،سخت طبیعت با انسان

 در هاآن منظرپردازی و هاآن پیشینه ،نشتیفان روستای

 پتر( 0431 شريفزاده، و گلستاني.)اندکرده منتشر روستا

 ایمقاله طي «اسالم جهان در معماری» کتاب در نیز بريج
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 داده قرار بررسي مورد را سیستان هایبادآس کلي سازوکار

 درباره نیز ديگری مطالعات( Petherbridge،188:2009. )است

 و معماری) در نشتیفان وروستای خواف هایبادآس

 و بادهاآس عناصر به کهاندشده منتشر( 0434 ساختمان،

 پراکنده هایپژوهشهمچنین . دنپردازمي هاآن حفظ لزوم

 که است شده انجام جهان در بادی هایتوربین پیشینه درباره

 آسیاهای نمونه ترينقديمي عنوان به هابادآس از هاآن در

.است شده برده نام بادی

باد. فرهنگ واژه آس4

 سیاآ همان يا «آس» از که است ترکیبي کلمه يک بادآس

 «آب» و «آسیا» از که آسیاب مانند است شده تشکیل «باد» و

 هب که ايست وسیله همان آسیا يا آس. است شده تشکیل

 درباره دهخدا. کنندمي تبديل آرد به را گندم آن وسیله

 نهاده برهم پخ و گرد سنگ دو» آس: گويدمي آسیا کار طرز

 میان سوراخ از آن جز و آهنین میلي میان در را زيرين و

 تورس يا آدمي دست بقوت زبرين سنگ و درگذشته زبرين

 يا خرد را آن جز و حبوب و گردد برق و بخار و آب يا باد يا

 ترکیب درباره همچنین( آس کلمه ذيل دهخدا،.« )سازد آرد

 گردد، دست به را آنچه: گويدمي باد يا آب با کلمه اين

 گردد آب با را آنچه و ، «آسدست» و «آسدست»

 و «ناعور» و «طاحونه» عرب و آسیا يا «آسیاب» يا «آسآب»

 در] و «بادآس» و «آسیاچرخ» و «بادآس» گردد بباد را آنچه

. گردنده بستور گاهي آس و نامند، «الريح رحي[ »عربي

(همان)

در تاریخ ادبآس. 5

 دهدمي نشان که دارد وجود گوناگوني شواهد

 اند، شده ساخته ايران شرق در بادی آسیاهای ترينقديمي

 معتقدند( ق.ه 5قرن)اصطخری مانند مورخین از برخي

 .اند داشته وجود سیستان در پیش سال 2111 از هابادآس

 هجری 441 سال از پیش به مربوط اصطخری کتاب در

 است، شده اشاره بادآس به( میالدی 340) خورشیدی

 کردهيم آرد را گندم باد بوسیله سیستان در که بادهاييآس

 به نیز 4کانديلي ارتوساترا کتاب در( 0423 اصطخری،. )است

 اد،فرش. )است شده اشاره باد نیروی بوسیله آب بردن باال

 تهنوش بعد سال چند که مسعودی هایکتاب از يکي در( 0472

 شخصي آن در که شودمي اشاره داستاني به است، شده

 تواندمي که کندمي ادعا عمر دوم،خلیفه  خدمت در ايراني

 دعاا اين شدن ثابت برای نیز عمر و بسازد، بادی آسیای يک

 کتاب در (.Hill,1996) دهد انجام را کار اين تا خواهدمي او از

 و ندمگ کردن آرد برای باد از استفاده به نیز سیستان تاريخ

 ،سیستان تاريخ) است شده اشاره غیره و چاه از آب کشیدن

 طرز از تصويری هشت قرن در نیز دمشقي انصاری(. 0430

 بادهاييآس برخالف آسیا سنگ که کرده ترسیم بادآس کار

. دارد قرار آسیا هایپره باالی در است، موجود امروزه که

 آن دهندهنشان هانمونه اين( 0431 زاده،شريف و گلستاني)

 میراث در توجه قابل هاینمونه از بادی آسیاهای که است

 . روندمي شمار به سرزمین اين فرهنگي

 روش به بادی آسیاهای ساخت در معمول هایروش

 به ايران از میالدی نهم قرن در عمودی محور با آسیاهايي

 .يافت راه اروپا نقاط ساير به آنجا از و اسپانیا در اندلس

(Farrokh,2007  )مانند اسپانیا در بادی آسیاهای اولین 

 بعدها ولي هستند عمودی محور دارای سیستان هاینمونه

 که شودمي مرسوم اروپا در بادی آسیای از ديگری نوع

 در انگلیسي محقق «بارمن جان. »است افقي محور دارای

 0041 سال در که است رسیده نتیجه اين به خود تحقیقات

 نآ از پیش و است رفته اروپا به ايران از بادی چرخ میالدی

 هنداشت بادی آسیاهای ساخت در ای سابقه اروپايیان تاريخ

 در همچنین( 012. ص ،0434 ساختمان، و معماری. )اند

 زا اند آمده سیستان به که سیاحاني گوناگون هایسفرنامه

 پسمن جرج سفرنامه مانند است شده برده نام بادهاآس

 يیت،) يیت ادوارد چارز سفرنامه يا و( 0425 تیت،) تیت

 محور هاینمونه از آسیاها اين اينکه درباره اما( 0424

 اتاطالع دارند مستقلي ريشه يا شده گرفته نشات عمودی

( 0434 ساختمان، و معماری. )نیست دسترس در موثقي

 یااسپان در امروزه افقي محور با بادی آسیاهای از هايي نمونه

.ندموجود هلند و

)سازمان میراث   بادهای نشتیفان پس از مرمت منبع: : آس0 نگاره

(0430فرهنگي, 
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 پاک انرژی عنوان به باد.6

 سال 211 در فسیلي هایسوخت مصرف که جاييآن از

 بودن محدود به توجه با و است يافته افزايش بسیار گذشته

 امروزه هاآن جايگزيني به توجه ها،سوخت نوع اين منابع

 اخیر دهه بشردرچند بنابراين .است ناپذيراجتناب امری

 دهش انرژی تجديدپذير و پاک منابع توسعه یتاهم متوجه

 شدت کاهش توسعه محورهای از يکي منظور بدين. است

 منابع از برداریبهره گسترش با همگام انرژی از استفاده

 هب وابستگي بتوان که است اين بر امید و بوده پاک انرژی

 نمیا از منابع اين کامل اتمام  از قبل را فسیلي های سوخت

 هن راستا اين در بشری تمدن ترغیب عوامل مهمترين. ردب

 زيست وءس اثرات بلکه فسیلي، منابع کامل رفتن بین از تنها

 نابعم اين مصرف و توزيع تولید، مراحل کلیه از ناشي محیطي

 برای پاک ويژگي که است رویاين از و باشدمي نیز انرژی

 که است روشن ضمن در. گیردمي قرار نظر مورد انرژی

 محیطي زيست سوء اثرات بدون انرژی از برداریبهره

 رایب ترسبک قیدی با( پاک) واژه الزاماً و نبوده پذيرامکان

 .گردند اثرات اين کاهش به منجر که است هاييحرکت

 در هایانرژی ترينپاک از يکي عنوان به باد انرژی اما

 آغاز با. است بوده توجه مورد دور هایگذشته از دسترس

 انرژی به آن تبديل و باد انرژی از استفاده انديشه بیستم قرن

 یرنظ کشورهايي و گرفت قرار جدی توجه مورد الکتريکي

 هتج زيادی تالش روسیه و امريکا آلمان، انگلستان، فرانسه،

 مباحث در امروزه. آوردند عمل به بادی هایتوربین توسعه

 بادی هایتوربین بر تاکیدات بیشتر باد انرژی به مربوط

 بردکار از نوع اين زيرا است؛ شبکه به اتصال جهت برق مولد

 مصرفي برق تامین در مهمي سهم تواندمي بادی انرژی

 هزار 41 حدود ، جهان کنوني توان. »باشد داشته جهان

 نیروگاه 41 توان حدود در چیزی يعني است؛ مگاوات

 اين از برداریبهره راه سر بر مشکالتي هنوز اما. ایهسته

 اساس بر( 0432 آبادی،حاجي.« )دارد وجود سبز الکتريسیته

 ایبر منابع بهترين از يکي را باد انرژی توانمي مطالعه، اين

 . گرفت نظر در پاک هایانرژی

 سطوح به ناهمگن بطور خورشید تابش که هنگامي

 فشار و دما در تغییرات ايجاد سبب رسدمي زمین ناهموار

 عالف ترمودينامیکي نیروهای تغییرات اين اثر در و گرددمي

 اثر در زمین کره جو چنین هم آيد،مي بوجود باد و شده

 به استوايي مناطق بین دما اختالف و زمین وضعي حرکت

 واه حرمت بوسیله قطبین به استوا از را گرما قطبي مناطق

 باد آمدن بوجود باعث انفعاالت و فعل اين و دهدمي انتقال

 انرژی مختلف هایصورت از يکي باد بنابراين. گرددمي

 نیمه جهاني یالگو يک دارای که است خورشیدی حرارتي

 .باشدمي پیوسته

 سیستان روزه021 بادهای ،ايران محلي بادهای بین در

 حاکمیت سال از مدتي برای ايران سرزمین شرقي بخش در

 تا جنوبي خراسان را بادها اين وزش محدوده. يابند مي

 ادهایب. اند کرده بیان تابستان فصل را آن زمان و سیستان

 اختالف حاصل ، لوار بادهای به معروف سیستان روزه 021

 ارهق شبه در موسمي منطقه و ايران شمال ناحیه بین فشار

 ينا تار بیابان در خصوصاً و افغانستان طريق از و است هند

 تانافغانس ارتفاع کم نواحي از عبور با و يافته قدرت کشور

 در هاآن وزش جهت. شود مي ايران وارد ناامید دشت چون

 گرديده ذکر غربجنوب –شرقشمال ،زابل و خراسان جنوب

 حرکت شرقي جنوب سمت به بادها اين ابلز از پس اما است

 .روندمي هند قاره شبه سمت به و کرده

 شمال تمام بادها اين از گوناگوني هایشاخه مجموع در

 بادهای .دنگیرمي بر در را خراسان جنوب و سیستان

 جنوب اهالي که( شرقي شمال) سیستان روزه 021معروف

 بدلیل ،گويند مي «بادسیاه» يا «کوهباد» هاآن به خراسان

 برخوردار زيادی اهمیت از گذشته در بادهاآس چرخش

 يعني سال گرم دوره در سیستان روزه 021 باد.  است بوده

 سرزمینهای به روز 021 مدت به ماه مهر 04 تا خرداد 04 از

 برجای خود از عمده تاثیرات که وزد مي ايران شرقي جنوب

 و سرعت زياد، تداوم يعني بادها اين مشخصه. گذارد مي

. ستا ساخته پذيرامکان را باد اين از گیریبهره ،مناسب زمان

 رسد مي ساعت در کیلومتر 021 به گاهي که زياد سرعت

 انرژی آن مهار صورت در که کندمي ايجاد زيادی نیروی

 شوز زمان اين بر عالوه. میگیرد قرار مردم اختیار در زيادی

 دقیقاً يعني است مناطق اين در گرم فصل دوم نیمه بادها

 نکرد آرد به نیاز و شده برداشت گندم محصول که زماني

 همین بر بادهاآس. دارد وجود منطقه اين در گندم هایدانه

 ،کردن آرد برای استفاده بر عالوه تا اندگشته ايجاد مبنا

 هجمل آن از. دهند پاسخ منطقه در هم را ديگر نیازهای برخي

 گندم دانه از کاه جداکردنچاه و  از آب کشیدن به توانمي

 ،است منطقه باد مهمترين که هوايي جريان اين. کرد اشاره

 داده قرار تاثیر تحت مختلف هایروش به را ساکنین زندگي

 .است
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 آن انواع و بادهاآس گستره .7

د و نتنوع زياادی از آسااایااهای بادی در دنیا وجود دار  

« بادسآ»سنتي سیستان که به بنابرشواهد موجود آسیاهای 

مشهورند اولین و مهد ساخت آسیاهای بادی در جهان بوده

بادهای سیستان در شمال سیستان و در مسیر اند. همه آس

جايي که اين ساارزمین روزه قرار دارند. از آن 021بادهای 

آوری بوده ها در عرصه علم و فنمهد بسایاری از نوآوری 

روزه که در  021پتانساایل بادهای اساات و همچنین وجود 

؛ وزندبازه مناساابي در زمان برداشاات محصااول گندم مي 

بادها را در اين منطقه ايجاد کرده شاارايط ايجاد اولین آس

های اولیه سااانگ آسااایا مانند بادکه در آسجا از آن  اناد. 

توان ها قرار داشااته اساات، مي آساایاهای آبي در باالی پره

طرح  بااادهااا نیز از رویآس نتیجااه گرفاات طرف اولیااه

اما بعدها به روش امروزی آسیاهای آبي گرفته شده است 

 باد قرار گرفته است.های آسسنگ آسیا در زير پره

در زمان آباداني سیستان اين سرزمین که از دامنه 

که  –های افغانستان و مناطق باالدست رود هیرمندکوه

تا درياچه  -ردامروزه در استان هلمند افغانستان قرار دا

تقريباً  کشاورزی و خصوصاً گندم بوده است؛ هامون مزارع

در هر منطقه ای که امکان استفاده از باد برای آردکردن 

بادهايي برای آرد گندم ايجاد گندم وجود داشته است آس

به يک میزان تکامل يافته  ها. طبیعتاً همه آنندشده بود

بادهايي به آس تردر مناطق شهری و پیشرفته نبودند؛

تر ايجاد شده بود و در مناطق تر و مجهزمراتب بزرگ

ر. مناطق تهايي با مقیاس کوچکتر و شکل سادهروستايي نمونه

شهری در اين مسیر شامل زاهدان کهنه، شهر سوخته، زابل، 

ها بجز بیرجند که به بیرجند و خواف است. که در همه آن

روزه تا حدودی  021ی های بلند از معرض بادهاواسطه کوه

 باد وجود دارد.در امان است آس

 بادآس اجزاء و ساختمان .8

 تقريباً صورت به هستند هاييبخش شامل بادهاآس

 سیستان و خراسان جنوب در موجود هاینمونه در يکساني

 :از عبارتند هابخش اين. اند شده تکرار

 1 .استوانه سنگ دو شامل آسیا هایسنگ :آسیا هایسنگ

 يرينز سنگ روی کار هنگام در که رويین سنگ؛ است پهن ای

 وارد سوراخ اين از گندم و دارد سوراخي میان در گرددمي

 اين. شودمي خارج اطراف در سبگ دو میان شکاف از و شده

 انتخاب، و کنندمي تهیه نشتیفان و سنگان ارتفاعات از را سنگ

 انجام آيیني مراسمي با همراه روستا به آن آوردن و برش

 .باشد مي تن يک حدود در آسیا سنگ وزن معموالً. شودمي

 2 .صورت به آن برگ و شاخ زدن با که است ایشاخه: پل 

 .آيدمي در صاف

 3 .41قطر به کاج چوب از ستوني آسیا باالی خرپل :خرپل 

 افقي حالت به آن سر دو که است متر 4 طول و مترسانتي

 طوس قسمت در و دارد تکیه آسیا طرفین ديوارهای روی بر

 ایحفره خرپل اين وسط در. است متصل آسیا چوبي محور با

 «تیرپل» پر و چرخ عمودی محور که «کلوسي» نام به است

 يچوب ایمیله و شودمي مرتبط افقي «خرپل» يا محل اين در

 تسهیل «کلوسي» داخل در را محور حرکت «قلندرک» نام به

 «يلتبد» جانبي حرکات از جلوگیری خرپل عملکرد و کندمي

 .است

 4 .آيديم فرود سنگ سینه بر آسیا دوم قسمت از :تبدیل 

 و متر هشت طولبا  تبديل. آوردمي در حرکت به را آن و

 ساخته مدور صورت به متر سانتي 010ضخامت  با و 44 قطر

 تاس مشکل ابعاد اين به درخت کردن پیدا چون و است شده

 هنگام به که است شده تشکیل قسمت سه از نظر اين از

 يا ماده و نر صورت به هم به اتصال محل در را آن ساختن

 .آورندمي در بست و قفل

 5 .،و مترسانتي 004 طول به هستند هاييچوب: باهو بازو 

 «بديلت» به انتهايش و «پرها» به آن سر که مترسانتي 7 قطر

 روینی وبوده  «پرها» و تبديل بین رابط حقیقت در و متصل

 ودهنم منتقل تبديل به را است باد از ناشي که هاپره چرخش

 .است بازو 7 تا 2 دارای پره هر.  گرددمي ،تبديل چرخشِ با و

 6 .سانتي يک ضخامت و 05 عرض با است هاييچوب :پر

 عدد 4 يا 5 پره هر در پرها تعداد ، متر 0تقريبي طول متر،

 .است

 7 .را هادرگاه به باد عبور شدت که است ابزاری :بادنی 

 آن عملکرد و شده بافته حصیر همچون و کندمي تنظیم

 يا سازند متوقف را بادهاآس بخواهند که است هنگامي

, فرهنگي میراث سازمان. )دهد تغییر را آن گردش سرعت

0430) 

 8 .حدود معموالً که گويندمي را پرها بین فواصل :درگاه 

 .باشدمي مترسانتي 22

 9 .در آن عرض مترکه سانتي 41 تا 42 طول با فلزی :توره 

 تا 01 آن ترينپهن در و مترسانتي 7 تا 2 قسمت ترينباريک
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میله و باشدمي مترسانتي 02 تا 2 آن قطر و مترسانتي 02

 ايشانته و شده تعبیه تبديل انتهای در که فلزی و قطور ای

مي قرار توره وسط در درست ؛است دوشاخه صورت به

 ورهت چرخش باعث انتهايش میله و تبديل چرخش با که گیرد

 سازمان. )میشود آسیا روی سنگ گردش باعث نتیجه در و

 (0430, فرهنگي میراث

 11 .تا قطری و مترسانتي 051 ارتفاع با چوبي :دوشاخ چوب 

 کردعمل. است دوشاخه صورت به آن انتهای که مترسانتي 01

 .کنند متوقف را آسیا بخواهند که است هنگامي چوب اين

 11 .با شکل مخروطي و محکم است چوبي :موشته چوب 

 4 قسمت ترينباريک در قطر و متر سانتي 41 الي 51 ارتفاع

. مترسانتي 04 تا 04 قسمت ترينپهن در و مترسانتي 5 تا

 هک شکل مکعبي چوبي قطعه روی بر موشته چوب انتهای

 اندنموده گود موشته چوب گاهتکیه اندازه به را آن وسط

 وبچ دررفتگي يا جانبي حرکات از وسیله بدين تا دارد؛ قرار

 و «سرون» چوب از معموال و نمايند جلوگیری موشته

.شودمي ساخته است درخت دو محلي اسامي از که «نبوش»

 12 .گندم دارینگه برای محلي آسیا داخل در :پرخوگندم 

 در و کندمي وزن را گندم آسیابان ابتدا که شده تعبیه

 قسمت در نمک مقداری سپس ريزدمي مخصوص «پرخو»

 اردو آسیا سنگ گلوگاه به ناودان طريق از که ريزندمي پايین

 (0430, فرهنگي میراث سازمان) شود مي

 13 .مترسانتي04 تا 02 قطر به است چوبي :ناودان یا بردول 

 و نندکمي گود را آن داخل که مترسانتي 71 تا 21 طول به

 آن سرديگر و گندم پرخو و نمک پرخو داخل در ناودان سر

 سیاآ گلوگاه به را نمک و گندم که دارشیب و مايل صورت به

 .کند مي هدايت

 14 .کس هر گندم آن با که ستا ایوسیله: غربال و ترازو 

.شود جدا ديگر هایگندم از تا کنندمي وزن و کرده سرند را

 ورکش، بزرگ، تخت يا تختشو: از عبارتند اجزاء ساير

 گسن برای) دربلو، کوبشش کاجره، درباد، کاجره، کش،دانه

 وشبن و سرون( گلوگاه تا وجب شش يعني برند مي کار به

 ديگر برخي و( 014. ص, 0434, ساختمان و معماری) آجینه و

.است شده ايجاد اقتضا بر بنا خاصي هایگونه در که اجزا از

بادآس کار طرز .9

بادها در سیستان باعث اگر چه سابقه طوالني ساخت آس

بادها وجود داشته شده تنوع ساخت زيادی در ساخت آس

ه ساختمان دو طبق شامل يکاصلي  باشد، اما معموالً ساختمان 

 نیمي از جهتي ،در طبقه بااليي که معموالً سرباز است است؛

که رو به باد است کامالً باز است و نیم ديگر کامالً بسته و 

جهت پشت به باد هم کامالً باز است. به اين صورت باد از 

بخش باز جهت رو به باد وارد شده و از جهت ديگر به راحتي 

به صورت يک پروانه  که آساييغول پر و چرخ. شودخارج مي

عمیق طراحي شده است. از يک میله عمودی مرکزی و چند 

عدد( که به صورت شعاعي از مرکز مقطع  3پره )معموالً 

در میان اين طبقه قرار دارد.  اند ای استوانه خارج شدهدايره

 هنگ پايدار ،مستحکم ایطاق و تويزه را و پر چرخ اين اندام

 گانههشت هایپره به بادگیر دروازه از عبور با باد دارد.مي

آورد، میله میاني با ايجاد مي در حرکت ها را بهو آن رسدمي

آيد ها به چرخش در ميگشتاور حاصل از برخورد باد به پره

 سرديگر اين میله چون و

 در ،اساات متصاال آساایا رويي ساانگ در طبقه زيرين به

سنگ زيرين آسیا  .چرخدمي میله با گردش اين سنگ نتیجه

باا مهارت خاصاااي از میله مرکزی جدا شاااده و ثابت باقي  

های گندم که از کنار محور مرکزی در نتیجه دانه ماند،مي

به داخل آساایا ريخته و بین دو ساانگ قرار گرفته اند بر اثر 

شوند. سايش دو سنگ بر هم خرد شده و به آرد تبديل مي

: 2: خرپل، 0عرضي يکي از آس بادهای روستای نشتیفان،  مقطع: 2 نگاره

: 7: اتصال دو قسطه داخلي تبديل، 2: درگاه 4: پر، 5: بازو يا باهو 4تبديل 

: 00: سنگ آسیا، 01: پرخوی گندم، 3: دول بر، 3تسمه نگهدارنده تبديل، 

)سازمان میراث فرهنگي,   سکوی کناری، توضیحات در متن مقاله. منبع: 

)بازترسیم از نگارندگان( (0430
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بر به کنار سااانگ جرايي باه نام دول گنادم خود از طريق م  

رسااد. اين مجرای ناوداني شااکل که معموالً چوبي آساایا مي

است گندم را از پرخوی گندم )محل ذخیره گندم( به سنگ 

 هب رويي آساایا ساانگ وقتي ترتیب رساااند. بدينآساایا مي

 دواااااخ با را لکيلک بنام کوچکي چوب آيد،مي در گردش

لوله انتقال گنبد  ارتعاش باعث لکيلک حرکت .جنبااناد  مي

گردد. اين قطعه مقدار کمي به مي آسایا  بره( به حفره)دول

سمت حفره آسیا شیب دارد، در نتیجه بر اثر لرزش و شیب 

 هاساانگ میاني حفره گندم به پرخوی از به تدريج گندم آن

 گسن بوزد، سريعتر باد چه هر است طبیعي شود.مي هدايت

 سرعت به سانگ  چون و داشات  خواهد ساريعتری  گردش

هم سريعتر شده و  برهدول لرزش و لکيلک حرکت بچرخد

 .بردمي هاسنگ میان به را بیشتری گندم مقدار

یا آس بر روی هم، گندم هاسنگ حرکت با بدين وسیله

 مدور پرخوهای به هاسنگ پیرامون از آرد صورت شده و به

 آماده آرد و ريزدمي سنگ آوری گندم( اطراف)محل جمع

 يابتداي دستگاهي هاسنگ زير حفره در گردد.مي آوریجمع

 در صورت لزوم تواندمي اصول اهرم اساس بر که است

کُند کُنَد. در اين زمان در صورت  چرخش سنگ متحرک را

کند باد را مهار ميمحور اصلي آس ،نیاز اهرم ديگری از باال

کاری مشابه  و ها سازبادتقريباً همه آس .تا آسیا متوقف شود

ها متفاوت است. امروزه به اين دارند، اما اندازه و جزئیات آن

 فانروستای نشتی بادها درتعداد آس از نظر تعداد، بیشترين

 «فخوا واليت نگارخانه» به آن از خواف موجودند که سنگان و

( همچنین نمونه0434)معماری و ساختمان، . اندبرده نام

 در روستاهای جنوب خراسان وجود دارند.ها هايي از آن

 

 

 

 بادآس تكامل .11

 را ایدوره چه اگر ند؛موجود متفاوتي انواع در بادهاآس

 مراحل اما اندکرده ذکر موجود بادهایآس از يک هر برای

 شکلي سااختار  تکامل اسااس  بر توانمي را بادهاآس تکاملي

 مناطق در که بادهاييآس اساس اين بر. کرد بررسي هاآن

 اولیه ساده نوع اندشده طراحي ساده اشاکال  با و روساتايي 

 ترپیچیده و تربزرگ ساااختمان دارای که انواعي و هاآن

 تحقیقاتي در. شوندمي محسوب تريافته تکامل انواع هستند،

 بادهاآس انواع برای خاصااي نام شااد انجام منطقه در که

متکامل هاینمونه منسجم شکل دلیل به چه اگر. نشاد  يافت

 هاینام هابادآس اين گذشااته در کرد تصااور توانمي تر،

 هانآ تشريح در سهولت برای بنابراين. اندداشته مشاخصي 

 .شد انتخاب انواع اين برای نويسنده سوی از هايينام

  اولیه ساده بادهایآس .01.0

 يا نشتیفان روستای بادهایآس مانند اولیه هایبادآس

 دو ساختمان يک از نهبندان نزديک شرف خان بادهایآس

 با طبقه دو در خام خشت مصالح با که اندشده تشکیل طبقه

 اين که آنجايي از. اندشده طراحي شکلمربعي ساده پالن

 اين بر عالوه و دارند کمي کارکردی توان ساده هایساختمان

 میسر سادگي به کشاورزان عموم برای هاآن ساخت امکان

 بنای يک و است خانواده يک به متعلق هاآن از يک هر  است،

 منطقه يک در ديگر طرف از. شوند نمي محسوب عمومي

 بادآس احداث برای محل ترينمناسب نقطه يک معموالً

 در نقطه اين نزديکي در بادهاآس گونه اين بنابراين است

 هنانوشت قانون يک طبق نیز اهالي و گیرندمي شکل هم کنار

)سازمان میراث فرهنگي, .  کنند يم جاديا شاخص آسمان خط کي و منظر کي روستا فراز بر هم کنار در فانینشت یروستا ساده یها بادآس:4 نگاره

 گاننگارند از میترس – (0430
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 چیزی هاستآن به باد ورودی که بناها اين یجلو قسمت در

 نتیجه در. کنند کار توان حداکثر با بادهاآس تا سازندنمي

 ديده هم کنار در معموالً هابادآس اين از هاييمجموعه

 .کنندمي ايجاد شاخصي آسمان خط و منظر که شوندمي

 هاآن شمار که است کهني بادهایآس دارای نشتیفان

 دور چنداننه ایگذشته در ظاهراً. رسدمي عدد 44 به اکنون

 نیز نهبندان در. است رسیدهمي هم عدد چهل به هاآن تعداد

 رد آسیاها اين نشتیفان در. است موجود نوع اين از بادآس 3

 صورتي به ،هم مجاور رديف دو در روستا نقطه ترينمرتفع

 ساختماني زيادی مسافت تا هاآن یجلو در که اندگرفته قرار

 بخش کنار در هابادآس شرفخان در اما. است نگرفته قرار

 به را ادیب آسیاهای نوع اين پیشینه. اندگرفته قرار مسکوني

 از گیریبهره منظور به. زنندمي گمانه پیش سال 0411

 رعتس بیشینه به باد که ایمحدوده در باد بیشتر نیروی

 اب يکديگر کنار دررا  روستا بادهایآس تمامي رسدمي خود

 و معماری)ساختندمي شکل يک و ارتفاع و عرض و طول يک

خان و نشتیفان در امروزه که بادهاييآس .(0434, ساختمان

 تخمین و اندگرفته قرار مرمت مورد اخیراً وجودندم شرف

 اين. برسد صفوی دوران به هاآن قدمت که شودمي زده

 هستند بادهاييآس از بزرگي گروه هایبازمانده بادهاآس

 امروزی خراسان و سیستان شرق روستاهای تمام در که

.بودند شده گسترده

 هایبادآس ساير مانند نیز نشتیفان بادهایآس کار طرز 

 چوبي ستون يک بادآس اصلي محور. است سیستان منطقه

 هستند متصل آن به بادآس هایپره بااليي بخش در که است

 ييباال انتهای است، گرفته قرار آسیا روی زيرين بخش در و

 زمان در تا است شده ارمه تیرهايي بوسیله چوبي ستون اين

 ستون پايین قسمت در و نشود منحرف اطراف به چرخش

 اين با زيرين طبقه طاق. دارد قرار آسیا زيرين سنگ روی

 طاق به آن طرف از نیز باری نتیجه در ندارد تماسي محور

 يا و تويزه و طاق نوع از عموماً هاطاق اين. شودنمي وارد

. اندشده اجرا ضربي آجرچیني با که بخشند چهار طاق

 مستحکم بندهاييپشت شکلهب بادهاآس جانبي هایديوار

 بادآس مرکزی محور از وارده بار بايد هم زيرا، اند درآمده

 ديوار ایبر بندهاييپشت بعنوان هم و کنند منتقل زمین به را

 طريق از باد از حاصل گشتاورچون  کنندمي عمل باد به رو

 هایديوار به اصلي محور نگهدارنده تیر و باد به رو ديوار

 به بادآس پشت در ديوارها اين. شودمي منتقل جانبي

. رسندمي زمین به تا شودمي کم ارتفاعشان از پلکاني صورت

 تا ندارد وجود بادآس باالی طبقه پشتي قسمت در ديواری

 پشت در. شود خارج بخش اين از بتواند آساني به باد

 .است نشده ساخته بلندی ساختمان هم هابادآس

 

حلقوی بادهایآس .11.2

 هاآن از ماندهباقي نمونه يک فقط که هابادآس نوع اين

 زا مرحله يک ،مصالح و شکلي نظر از شد يافته منطقه در

 اين ساختمان در. هستند ترپیشرفته روستايي هایبادآس

 پالن و است شده استفاده آجر از خام خشت بجای بادهاآس

 یمهن صورت به است ارتباط در هوا جريان با که فوقاني طبقه

 مضر مقاومت ايجاد و تداخل از هم تا شده طراحي ایاستوانه

 داخل در که تداخلياز  هم و کند جلوگیری بادآس اطراف در

 جلوگیری شودمي ايجاد مربعي دهلیز هایگوشه در بادآس

 ساده هایبادآس از بیش نیز بادآس اين تفاعار. کند

 بادهاآس اين از نمونه دو درباره 5پتربريج. است روستايي

: گويدمياند شده ساخته سیستان شمال در هم کنار در که

 در چوبي بزرگ محور يک و بلند ستون دو از هابادآس اين

 هب باال از را نیرو محورشده؛  تشکیل هاآن از کدام هر مرکز

 طبقه جنوبي بخش در ديواری ...کندمي منتقل بادآس پايین

 بر باد تاثر نحوه با جانبي هایديواره فرم و ندارد وجود باال

(Petherbridge, 2009, p. 207. )است گرفته شکل هاآن

داالنی بادهایآس .11.3

 در امروزه که بادهاييآس نوع زيباترين و کاملترين

 منفرد صورت به که هستند بادهاييآس موجودند سیستان

 طراحي زيبا آجرکاری با ساده بادهایآس از بزرگتر بسیار و

شده تشکیل طبقه دو از نیز بادهاآس اين. اندشده ساخته و

 محل زيرين طبقه و بادآس پروانه محل بااليي طبقه که اند

 صورت به باد ورود مجرای اما ؛آسیاست سنگ گرفتن قرار

 هایپره با بزرگ دهانه يک با که درآمده سرگشاده داالني

 را باد آوریجمع نقش قسمت اين که شودمي شروع جانبي

 طرف يک در که شکاف سه يا دو از باد سپس ،دارد عهده به

(Petherbridge, 2113) باد حلقوی در شمال سیستان، منبع:دو آس :4نگاره
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 که شودمي داخلي بخش وارد دارد قرار دهانه اين ديواره

 هاپره جلو تا شکاف ديگر بیان به. دارند قرار هاپره آنجا در

 شکل به داخل از داالن از بخش اين. کنندمي هدايت را باد

 خشب. است مستقیم ديوار دو شکل به بیرون از و استوانه

 .است باز کامالً بادهاآس ساير مانند نیز دهلیز انتهای

 

 

 
 

 هارهپ زير بخش شده تشکیل بخش سه از زيرين طبقه

 اييهطاقچه با راهرو يک. دارد تعلق آسیا سنگ اتاق به طبعاً

 باال مقاوت ايجاد دلیل به که دارد قرار اتاق اين اطراف در

 که دينامیکي نیروی رانش تا شده ايجاد سقف اين سازه برای

. کند کنترل را شودمي وارد سقف اين به بادآس محور از

 در چهارطاقي يک از دارد نام ورودی دهلیز که میاني بخش

 اتاق دو ارتباط همچنین و دارد راه بیرون به که شده تشکیل

 موقت انبار نیز سوم بخش. گیردمي صورت فضا اين از ،ديگر

 ،بادآس بزرگتر مقیاس دلیل به که چرا ؛است بادآس در غله

 برای محلي به نیاز و شدهمي آرد آن در بیشتری غله مقدار

 نوع اين حضور اينکه بعالوه. است بوده هاآن نگهداری

 هایحکومت هایقلعه نزديک و جمعیتي مراکز در هابادآس

 . دهدمي نشان را موضوع اين صحت محلي

 از تريافتهسازمان بسیار هابادآس اين ساختمان طرح

نشان هاآن منسجم سازه و منظم شکل. است ساده انواع

 ايجاد. است بوده هاقرن طول در هاآن يافتن تکامل دهنده

 پديد جهت به بادآس محور زير اتاق در جداره دو ديواری

 تدبیری بادآس هایپره زير طاق برای گاهيتکیه آوردن

 و است کرده ايجاد طاق رانش کنترل برای معمار که بوده

 طاقي چهار با را ورودی بخش با بخش اين ارتباط همچنین

 .است کرده فراهم زيبايي

 شده يافت داالني هایبادآس نمونه سه هر خارجي بدنه

 هم به زيادی هایشباهت که است زيبايي آجرکاری دارای

 تکرار هاآن همه در آجرها شدن پس و پیش طرح. دارند

 ساير از ترتیره سايه بوسیله هاجداره اين که نحوی به شده

 است ممکن آن دلیل. شوندمي ديده بادآس هایجداره

 در هوا موضعي شدن گرم اثر بر بادآس بازده آمدن پايین

 پژوهشي به نیاز موضوع اين اثبات اما. باشد هاپره دهلیز

 .دارد جداگانه

 محوطه در زابل نزديکي در بادهاآس اين از نمونه دو

 آسیا دو اين که آنجايي از. دارد قرار ساوخته  شاهر  تاريخي

 هاآن هستند مچي قلعه نام به قديمي قلعه يک سمت دو در

 از کدام هیچ. شااناسااندمي مچي قلعه بادهایآس نام به را

 چوبي هایبخش و اساات نگرفته قرار مرمت مورد هاآن

 تخريب حال در دو هر. اسااات رفته میان از کامالً هاآن

 بادآس. برجاست پا هاآن طبقه دو هر ديوارهای اما هستند

 است مشخص کامالً آن آجرکاری آثار و است ترسالم غربي

 صااورت به دارد قرار قلعه جنوب در که ديگری بادآس اما

 ديگری بادآس.است رفته میان از و شاده  تخريب شاديدی 

 لعهق نزديکي در افغانستان نیمروز استان در هاآن مشابه نیز

 چگیني بادآس به که دارد وجود ايران مز در نادعلي معروف

 4.است مشهور

 انگترسیم از نگارند -: آسباد داالني قلعه مچي در نزديکي شهر سوخته. منبع: آرشیو شخصي آقای محمدرضا زارع باغابری4 نگاره



▪  Asbads; the Oldest Windmills of the World

ش جهان/ سال 
نق

دوم
/  شماره 

2 
س

آ
بادها
 

ي
ديم

ق
ن

تري
 

ی
آسیاها

 
ی

باد
 

در
 

جهان

42 

تیجه گیرین

 کردن آرد و باد انرژی از استفاده برای پاک و بومي روشي بادآس که است آن دهندهنشان گرفته صورت مطالعاتروش 
 منابع هب کشاورزان نیاز و آمده بوجود سیستان در گندم مزارع بازسازی در که روندی با. است بوده سیستان منطقه در گندم

 انرژی پاک منابع از استفاده و محیطي پايداری موضوع به امروزه همچنین. يافت خواهد افزايش انرژی هایمولد به نیاز انرژی
 ،دارند يکم بسیار نگهداری هایهزينه و گذاریسرمايه ،مدرن بادی هاینیروگاه خالف بر هابادآس. است شده خاصي توجه

 سنت سازیباززنده اساس اين بر ؛کنندمي اشغال نیز کمتری جای و کنندمي آلودگي ايجاد کمتر نیز بصری نظر از عالوههب
.رسدمي نظر به الزم و مفید بسیار ،بومي مصارف ساير يا انرژی تولید برای بادآس

 هايينمونه درباره اخیر هایسال در که است موجود هاینمونه مرمت و ثبت بناها اين سازیباززنده جهت در اقدام اولین 
 در جديد آوریفن از استفاده و سازیبه بعدی گام در. است شده انجام فرهنگي میراث سازمان همت به بوده ايران در که

تصاوير از  -باد داالني. ترسیم از نگارنده باد ساده، آسباد حلقوی و آسباد. به ترتیب از سمت چپ: آس: مقايسه انواع آس2نگاره

(Petherbridge, 2113آرشیو شخصي محمدرضا باغابری و )
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 مصارف در باد انرژی از برداریبهره برای جديد بادهایآس ايجاد
 .است ديگر پیشنهادی حل راه يک گندم، کردن آرد مانند محلي

 توانمي که دارد وجود بزرگ سیستان منطقه در بادآس نوع سه
 نوع سه اين. دانست اولیه انواع تکامل حاصل را هاآن نوع ترينپیشرفته

. است داالني یبادهاآس و حلقوی آسبادهای ساده، بادهایآس: شامل
 محل زيرين طبقه که اندشده تشکیل طبقه دو از هابادآس اين همه
 سه هر در. ست( باهو )پروانه محل باال طبقه و آسیا سنگ گرفتن قرار
 آن از که شده تشکیل مرکزی محور يک از پروانه بخش باد،آس نوع

 به تیری بوسیله نیز محور اين باالی. است شده منشعب پره 02 تا 3
. است شده متصل بادآس جانبي ديوارهای

 هلند و اسپانیا همچون کشورهايي نام به را بادی آسیاهای امروزه
 سرزمین در بادآس هاینمونه ترينقديمي که حالي در شناسند،مي

 پديد و جهاني سطح در آثار اين معرفي با. است شده ساخته ايران
 به هابادآس از توانمي منطقه در گردشگری هایموقعیت آوردن
.کرد استفاده نیز گردشگری امکان يک عنوان

 شودمي يافت تاريخي منابع در بادهاآس ذکر از که جاييآن از
 قوی احتمال به و بوده امروز از بیشتر بسیار گذشته در هاآن تعداد

 هنوز دورافتاده مناطق در گرفتن قرار دلیل به نیز هانمونه بسیاری
 بناها اين شناسايي که ياهمیت به واسطه و اندنشده مرمت و ثبت
 منطقه در هاآن ثبت و شناسايي برای جدی عزم باشد، داشته تواندمي

 .دارد وجود

وقدردانی تشكر

 دانشگاه یمعمار دانشکده اسناد مرکز بادهایآس اسناد گذاشتن اختیار در جهت به تهراني فرهاد دکتر آقای از نويسندگان

 ژوهشپ اين بردپیش برای که اسنادی و اطالعات جهت به باغابری زارع محمدرضا و گلستاني سعید آقايان و بهشتي شهید

.کنندمي اریزسپاسگ و تشکر ،دادند قرار دراختیارشان

ها نوشت پی

 سیستان: »گويدمي بارهاين در اصطخری. انددانسته ايران غله انبار را سیستان قاجار دوره تا حتي خود هایسفرنامه در سیاحان از بسیاری  .0

 غله است مکران و سیستان میان که بیاباني از و باشندمي توانگر مردمان بیشتر سیستان مردمان و دارد بسیار خرما و است نعمت پر واليتي

 کرده سفر سیستان به قمری هجری 0234 -0274 سالهای از يکي در ظاهراً که لوخدابنده ابراهیم محمد( 0423, اصطخری.« )خیزد بسیار

 يک از که نحوی به است زمین روی آمد سر مزارع و اراضي حیث از سیستان شهر: »نويسدمي خود سیستان و خراسان گزارش ضمن است

 سفرای جمله از مستشرقین از بسیاری همچنین( 0452, لوخدابنده.« )است شده ديده زمینها از مکرر برداشت تخم 0111 الي 411 تخم

 .اندکرده ذکر خود هایسفرنامه در آن گندم مزارع و سیستان آباداني از انگلیس

 پاکستان لوچستانب استان غربي بخش و افغانستان نیمروز استان جنوبي، خراسان استان بلوچستان، و سیستان استان شامل بزرگ سیستان  .2

.است

3. Arthosatra Cantili
4. Guy T Petherbridge

گانبادها در سیستان بزرگ، ترسیم از نگارندمحل آس :0 نقشه



 

 
▪  Asbads; the Oldest Windmills of the World 
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 محل از اینقشه کتاب انتهای در همچنین. است موجود موسوی احمد ترجمه تیت پسمن جرج نوشته سیستان کتاب در بادآس اين تصوير  .4

باقي ویق احتمال به که شد يافت هاييخرابه فقط محل ایماهواره تصاوير با نقشه اين مقايسه و بررسي با اما شده ترسیم بادآس و قلعه

 عادی مریا کشور اين در باستاني آثار نابودی ،اخیر یهادهه در افغانستان نابسامان شرايط به توجه با که است چگیني بادآس هایمانده

  .شودمي تلقي

 فهرست منابع

 .فرهنگي و علمي انتشارات شرکت: تهران .ممالک و مسالک(. 0423. )ا اصطخری، .0

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران ،(اول جلد)فارسی لغتنامه ،(0424) اکبر علي دهخدا، .2

 آثار حفاظت ملي سازمان بلوچستان، و سیستان اسالمي ارشاد کل اداره: تهران  موسوی، احمد ترجمه سیستان، ،(. 0425) پ. ج تیت، .4

 .ايران باستاني

  Retrieved from http://herfefirooze.blogfa.com. باد انرژی(  0432)ح آبادی،حاجي .5

 724-720, 55 وحید. سیستان و خراسان به سفر گزارش(. 0452. )ا. م لو،خدابنده .4

 .خاطره: مشهد. خواف واليت جلداول،  خراسان شرق رجال و تاریخ(. 0471. )ا زنگنه، .2

 شده ثبت آثار مستندات مجموعه آخر، آرش کننده بررسي ،(سیستان بادهای آس)نشتیفان بادهای آسیا کشور، فرهنگي میراث سازمان .7

  0430: خواف خراسان، ايران، اسالمي جمهوری فرهنگي میراث سازمان ملي، فرهنگي میراث فهرست در

 .بلخ نشر: تهران .ایران در مهندسی تاریخ(. 0472. )م فرشاد، .3

 (نشده منتشر مقاله) منظر. سخت طبیعت و انسان آشتي بادآس(. 0431. )سمیه زاده،شريف و سعید  گلستاني، .3

 تهران تهران، دانشگاه انتشارات دوم، چاپ فر، عیني علیرضا: ترجمه "معماری در تحقیق روشهای"(0432) وانگ، ديويد گروت، لیندا .01

 .014-012 ساختمان و معماری. کهن تمدني از يادگارهايي خواف سنگان و نشتیفان های بادآس ،(0434) ساختمان، و معماری .00

معماری اسالمي، مجله هنرهای زيبا، شماره های معنوی ساخت. حکمت معماری اسالمي، جستجو در ژرف0434، محمدجواد. نژادمهدوی .02

 .22-47، صص 03

. آفرينشگری و روند آموزش خالقانه در طراحي معماری، مجله علمي ا پژوهشي هنرهای  زيبا، دانشکده 0435، محمدجواد. نژادمهدوی .04

 .22-47، صص 20هنرهای زيبا دانشگاه تهران، شماره 

های پس از پیروزی گرايي و معماری معاصر در سال. تجديدحیات0433ضا عسگری مقدم. ، محمدجواد، محمدعلي خبری، و رنژادمهدوی .05

 . 012-34، صص 2انقالب اسالمي، فصلنامه مطالعات شهر ايراني اسالمي، سال اول، شماره 

کرماني، مجله هنرهای  بادگیر يزدی و ی. مقايسه تطبیقي اثر جريان هوا بر دوگونه0431، محمدجواد، و جوانرودی، کاوان. نژادمهدوی .04

 .73-23، صص 53، شماره 0431زيبا معماری و شهرسازی، زمستان 

 معین: تهران  بهار، تقي محمد تصحیح .سیستان تاریخ( 0430. )نامشخص، .02

 .يزدان: تهران رهبری، مهرداد  و زعفرانلو روشني.... ا قدرت: ترجمه. )سیستان و خراسان سفرنامه((. 0424) ادوارد چارلز  يیت، .07

 ؛ تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ چاپ ششم.سازی بناها و شهرهای تاریخیباززنده؛ 0432فالمکي، محمدمنصور؛  .03

19. Farrokh, K. (2007). Shadows in the desert: ancient Persia at war. Oxford: Osprey Publishing. 

20. Grube, E. J. (1987). Architecture of the Islamic world: its history and social meaning. (G. Michell, Ed.) London: 
Thames and Hudson 

21. Hill, D. R. (1996). A history of engineering in classical and medieval times. London: Routledge. 

22. Petherbridge, G. T. (2009). Architecture of the islamic world,its history and social meaning. London: 

Thames&HudsonLtd. 

23. Congress on the European Architectural Heritage; (1975) The Declaration of Amsterdam; Amsterdam, Icomos. 

24. Council of Europe; (1975) European Charter of the Architectural Heritage (the European Charter); Council of 
Europe. 




