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  چكيده
به دليل فقدان رود جاري در نايين، در كنار استفاده از آب قنات در كشاورزي، با طراحي و ساخت آسياب از انرژي 

 اجزاي خروج آب، تنوره و هاي ورود وكانال فضاهاي معماري، گيري شده است.توليد آرد  بهرهبراي  هاآب اين قنات
آسياب  مكمل هم در يك ) سه جزء متفاوت ولي در عين حال... تبري و ها،پره توربين)،( سيستم مكانيكي (چرخاب

كند سعي بر آن دارد تا بررسي مي هاي نايين رااي كه يكي از آسياباين پژوهش به عنوان اولين مطالعه .هستند
تر بيشيابي و معماري اين آسياب بپردازد. ضمن معرفي اجمالي آسياب ريگاره به بررسي عوامل تأثيرگذار بر مكان

هاي كشاورزي كه امكان استفاده از آب جاري قنات را براي شان در ميان زمينهاي نايين به دليل قرارگيريآسياب
-اي مكانها آسياب ريگاره در نقطهاند. بر خالف اين آسياباست، بر روي زمين احداث شده كرده آنها ممكن مي

كند. بنابراين با محاسبة مظهر خود حركت مي متري زمين به طرف 19عمق  خسرو دريابي شده است كه قنات كه
در مسير  خته شده است.، آسياب طراحي و ساكند معماري دستمتري و با  28در عمق براي آن،  متري 9تنورة 

كند و در اي به نام سرنا قرار دارد كه سطح قنات را به دو تراز تقسيم ميخسرو و در نزديكي آسياب سازهقنات كه
تواند توسط كانالي به مجراي قنات در تراز پاييني آن برگشت كند. اين نتيجه آب مورد استفاده در آسياب مي

مشاهدات ميداني نتيجه خواهد گرفت كه  و ارزيابانه، مبتني بر مطالعات و حليليت ـ پژوهش بر پاية روش توصيفي
چنين قرارگيري آسياب در يابي آسياب در اين نقطه شده است. همخسرو، باعث مكانوجود سازة سرنا در قنات كه

معماري  ده است.شدن آسياب ش كند دستخسرو، علت مكان فعلي، و به دنبال آن عامل دسترسي به آب قنات كه
  .گيرد.كند عمودي و دستة فضاهاي زير زميني قرار مي كند آسياب نيز در ذيل گونة آثار دست دست

  
 

   ي كليديهاواژه
  خسرو، نايين.قنات كه ريگاره، ،زيرزميني آسياب ،كند دستمعماري 
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  مقدمه
آسياب ريگاره از آثار تاريخي شهرستان نايين در محوطة 

محمديه قرار دارد. محمديه در امتداد خيابان  قبرستان فعلي
-همامام خميني نايين به سمت شرق قرار گرفته است و 

اكنون نيز بخشي از شهر نايين است و زير نظر شهرداري 
براي  متري زمين 28آسياب در عمق اين  شود.آن اداره مي

نشينيِ خسرو ايجاد شده و همدسترسي به آب قنات كه
توجهي با اين قنات به وجود آورده است. مناسب و درخور 

كند  دستتمامي فضاهاي معماري اين آسياب به صورت 
به سبب كم شدن آب قنات و در دل زمين ايجاد شده اند. 

 چنينمقرون به صرفه نبودن توليد آرد توسط آسياب و هم
-ورود موتورهاي ديزلي براي آرد كردن گندم به نايين، به

اربري خود را از دست داد و از مرور آسياب رونق و ك
هاي شمسي به بعد ورودي و تمام چاه 1350اوايل دهة 

اي در درون نورگير آن از خاك پر شد و آسياب به گونه
 1384زمين مدفون شد. ادارة ميراث فرهنگي نايين در سال 

به بازگشايي و مرمت آسياب پرداخت و در تاريخ 
در فهرست آثار ملي  29778اين اثر به شمارة  19/11/1389

مطالعات پژوهش حاضر بر پاية  1ايران به ثبت رسيد.
 به اينميداني و مصاحبه با افراد مطّلع (سنت شفاهي) 

  دهد: سؤاالت پاسخ مي
هاي نايين بر روي با وجود ساخت اكثر آسيابـ چرا 

كند و در اين عمق  با معماري دستزمين، اين آسياب 
  طراحي و ساخته شده است؟ 

نحوة ورود و خروج آب و استفاده از انرژي آن براي ـ 
  توليد آرد چگونه و به چه كيفيت بوده است؟ 

كند است؟ خصوصيات  ـ چرا تكنيك معماري آسياب دست
  كند چيست؟ و كاركرد اين فضاهاي دست

 در اين پژوهش در بخش اول قدمت و مالكيت آسياب، 

ه بررسي فضاهاي آسياب و نحوة ورود و خروج آب ب
آسياب بررسي شده و به شناخت و معرفي آسياب پرداخته 

- شود. در بخش دوم نيز دربارة عوامل تأثيرگذار بر مكانمي

شود. بخش سوم نيز به يابي و طراحي آسياب بحث مي
كند آسياب و چرايي انتخاب آن براي  گونة معماري دست
-بندي و نتيجهپردازد. در نهايت نيز جمعساخت آسياب مي

شود. بخش پيوست نيز در برگيرندة نحوة ارايه مي گيري
كار اجزاي سيستم مكانيكي و چگونگي تبديل انرژي 
پتانسيليِ ستون آب (تنوره) به نيروي گردش سنگ آسياب 

   آرد است. و توليد
  
 شناخت آسياب .1

در مورد قدمت قنات : . قدمت و مالكيت آسياب1. 1
اگرچه خسرو سند قابل اتكايي در دست نيست.  كه

ولي  ،هاي قنات بيانگر قدمت آن استفرسايش زياد جداره
توان اظهار تر علمي، در اين زمينه نميتا زمان بررسي دقيق

اي عربي است كه مفهوم لغوي قنات كلمهنظر قطعي كرد. 
و در » كانا«آن كانال، ترعه و... است. معادل التين قنات 

» كهريز«يا » زكاري«و معادل فارسي آن » كهس«زبان پهلوي 
تر در شرق ايران و افغانستان از آن است كه امروزه بيش

و در » كي«شود. اين كلمه در اصفهان به صورت استفاده مي
كاربرد دارد » كه«روستاهاي جنوب شرقي ايران به صورت 

به معناي كانالي » كه«). در نايين 81ـ78: 1367(سعيدي، 
ماكن عمومي، و...) ها، ااست كه در مناطق شهري (خانه

بر اساس اين اند.  كردهبراي دسترسي به آب قنات حفر مي
خسرو به معناي قنات شواهد به احتمال قريب به يقين كه

به معناي قنات و خسرو، فردي كه » كه«خسرو بوده و از 
باني قنات و احتماالً شاه و يا بزرگي بوده، تشكيل شده 

خسرو به كيخسرو زه كهاست. در اثر كثرت استعمال امرو
شود. در تبديل شده است و به صورت اخير خوانده مي

مورد قدمت آسياب نيز اطالع دقيق و مدرك معتبري وجود 
در شمسي  30و  20نامه از دهة ندارد. فقط تعدادي اجاره

دست است كه بر طبق آنها دو خاندان مفيدي و طحاني هر 
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شفي كه مالك يك سه دانگ از آسياب را از خاندان كا
جد خاندان كاشفي آخوند اند. اند اجاره كرده  آسياب بوده

كاشفا از اهالي بيدگل كاشان بوده كه در زمان صفويه به 
دستور عالمه مجلسي به نايين آمده و متصدي امور شرعية 

اش در محلة پنجاهه نايين شده است. او حوالي منزل
ف شد مسجدي ساخت كه به مسجد ميرزاي كاشفي معرو

هاي آسيابان آسياب بر طبق گفته . )115: 1369(بالغي، 
ريگاره، بر اساس وقفنامة مسجد ميرزا كاشفا، بايد ساالنه 

گوي مسجد توسط نماز و اذانمقداري آرد براي پيش
 .)1تصوير (شد مستأجرين آسياب ريگاره پرداخت مي

بر طبق آن آقاي شمسي است كه  1320اي از دهة نامهاجاره
االجارة ساالنه دانگ آسياب با مال 5/1مهدي كاشفي مالك 

كيلوگرم آرد گندم، سهم خود از آسياب را به آقاي  1520
نامه اين دهد. نكتة جالب اجارهحسين مفيدي اجاره مي

است كه وسايل آسياب اعم از چرخ و سنگ و ميله و دلو 
با نامه نيز را بايد مستأجر تهيه كند و اختيار فسخ اجاره

توانسته است مستأجر خود را با فرد موجر بوده و او مي
دانگ آسياب از  5/1ديگري جايگزين كند. در حال حاضر 

طرف خانوادة كاشفي به ادارة ميراث فرهنگي نايين اهدا 
 شده است.

 

 
  .)رهماخذ آقاي حيدر مفيدي آسيابان آسياب ريگا( شمسي 20.تصويري از اجاره نامة آسياب در دهة 1تصوير
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  .  فضاهاي آسياب ريگاره  2 .1
. مسير شيبدارِ روبازِ منتهي به درگاه ورودي و داالن 1. 2

در سطح زمين بعد از طي مسير شده: ارتباطيِ الحاق
شيبدار روبازي با ديوارهاي سنگيِ كاهگل اندود به طول 

آهني و سپس داالن الحاقي قرار  متر، درگاه ورودي 12
-هنگام داير بودن آسياب همانگرفته است. در گذشته و 

  ) ديده 2(تصوير 1335طور كه در عكس هوايي سال 
شود و قبل از پر شدن فضاهاي آن از خاك، آسياب در مي

سطح زمين درگاه ورودي نداشته است و تنها نمود خارجي 
هاي نورگير) اين حفرة باز ورودي در آسياب (غير از چاه
ه بعد از درگاه دار بوده است. امروزپايين سطح شيب

 1متر و عرض بين  26ورودي آهني داالني الحاقي به طول 
متر قرار دارد. اين داالن بعد از خاكبرداري  5/1تا 

) با ديوارهاي سنگيِ كاهگل اندود و طاق ضربي 3(تصوير
 .)1)(نقشه 4(تصوير  آجري ساخته شد

  

  
 

در تصوير پوشش صفة . .ساخت طاق ضربي داالن الحاقي2 تصوير
  فروش بليت هم قابل مشاهده است 

 ).نائينفرهنگي  ميراث (مأخذ: آرشيو ادارة

  

 
كوني هاي كنار بافت مس.موقعيت آسياب در مجاورت باغ 3تصوير
.در تصوير  1335شده بر روي عكس هوايي سال مشخص محمديه

برداري حفرة ورودي آسياب قابل مشاهد است (مأخذ: سازمان نقشه
  كشور).

  

كند بعد : اين داالن دستكند اطيِ دست. داالن ارتب2. 2. 1
متر است و با كفي  44از داالن الحاقي قرار دارد. طول آن 

طور دار تا درگاه محوطة كار آسياب امتداد دارد. همانشيب
كه اشاره شد در گذشته بعد از گذشتن از سطح شيبدار 

متري قرار  44روباز، ابتدا حفرة ورودي و سپس اين داالن 
ابتداي آن محوطة كار آسياب كه آسيابان در  داشت كه از

محل مشغول كار بود قابل ديدن بود. در واقع مراجعان  آن
به وسيلة چراغي كه در آنجا روشن شده بود از باالي داالن 

شدند. امروزه كف اين به طرف پايين آسياب راهنمايي مي
داالن با خاك رس كوبيده پوشيده شده است ولي در 

متر ماسة سانتي 5م داير بودن آسياب حدود گذشته و هنگا
ريختند تا با توجه به شيب تند داالن، حركت بادي مي

  .)6و  5(تصوير  چهارپايان به سهولت صورت گيرد
ها به عنوان يكي از اين چاههاي نورگير: . چاه3. 2. 1

نمودهاي خارجي آسياب در هنگام داير بودن آسياب داراي 
. بيرون دادن خاك حاصل از1اند: كاركردهاي زير بوده 

 بافت تاريخي محمديه
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 كند. داالن ارتباطي دست .6 تصوير                     . داالن الحاقي به آسياب با اندود 5 تصوير           . مسير شيبدار منتهي به 4تصوير      
  عكاسي به طرف محوطة كار آسياب                    ة كار آسياب كاهگل.عكاسي به طرف محوط                      درگاه ورودي آسياب بر روي زمين    

  ).نگارندگان :خذأم(        ).نگارندگان :خذأم(           ).نگارندگان :خذأم(
  

. تأمين نور و 2كندن آسياب، به هنگام احداث آن؛ 
. تهويه و انتقال گرد و غبار حاصل از 3روشنايي آسياب؛ 

.سهولت در كار مراجعان كه از 4آرد كردن گندم به بيرون؛ 
ها با سؤال از آسيابان از آرد شدن گندم خود باالي چاه

ها اكنون نيز كه آسياب از كار هاكردند. چاطالع حاصل مي
چنان كاركرد روشنايي و تهويه محيط را بر افتاده است هم

هاي برقي وظيفة عهده دارند. البته در حال حاضر  المپ
دهند. در اين روشنايي در سراسر آسياب را انجام مي

حفر مختلف ها و قطرهاي آسياب شش چاه نورگير با عمق
االن ارتباطي (يكي از آنها واقع در شده است. سه چاه در د

داالن الحاقي كه در عمليات مرمتي با مصالح بنايي احداث 
شده است) و دو چاه در محوطة اصلي آسياب و يك چاه 

ها اند. در حال حاضر اين چاهديگر روي تنوره حفر شده 
  اند. در سطح زمين با دريچة فلزي مشبك پوشانده شده 

در انتهاي داالن ارتباطي، . محوطة كارِ آسياب: 4. 2. 1
درگاهي چوبي قرار گرفته است كه به طرف محوطة كار 

اين در تنها درگاه آسياب شود. در گذشته آسياب باز مي
بوده كه قابليت قفل شدن نيز داشته است. محوطة كارِ 

كند وسيعي است. در اين محوطه  آسياب فضاي دست
فضاهايي مانند محل نگهداري چهارپايان و سكوي 
نگهداري گندم قرار دارد. بعد از طي مسير شيبداري از 

ح متري از سط 28متر، در عمق  19درگاه ورودي به طول 
اند كه تنها فضاهاي آسياب هستند زمين دو فضا قرار گرفته 

اند. ورود به اين فضاها از كه با مصالح بنايي احداث شده 
گيرد. اولين فضا در مرمت طريق سه پلة سنگي صورت مي

با پوشش چهاربخشي آجري، بر روي جرزهاي  1384سال 
است. در سمت راست اين باقيمانده از قبل ساخته شده 

اي آجري فضا، محل استراحت آسيابان قرار دارد كه صفه
(تصوير متر از سطح زمين باالتر است سانتي 56است كه 

بعد از اين قسمت فضايي با پوشش طاق آهنگ و  .)7
جرزهاي آجري احداث شده است. در اين فضا كلية 

گيرد. در هاي مربوط به آرد شدن گندم صورت ميفعاليت
وازي با تنوره، چالة قرارگيري چرخاب انتهاي اين فضا و م

متر، و محل جمع شدن آرد واقع شده سانتي 122به عمق 
اي سنگي در ميان اين فضا تعبيه شده است است. دريچه

ها، ها به هر علتي (تعويض پرهتا درمواقعي كه توربين و پره
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تعويض ميله، و ...) نياز به تعمير و سركشي پيدا كرد، 
پذير قرارگيري چرخاب به سهولت امكاندسترسي به چالة 

هايي امكان دسترسي به باشد. روي سقف اين دو فضا، پله
باالي تنوره و كانال انتقال آب (براي قطع و وصل جريان 

ها گلي بودند و در كند. اين پلهآب به تنوره) را فراهم مي
(نقشه عمليات مرمت با آجر و مالت سيمان روكش شدند 

2(.  
 

 

 
  ).نگارندگان :خذأممقطع از آسياب ( پالن و .1نقشة 

  

  
 آسياب. . درگاه محوطة كار 7رتصوي

  ).نگارندگان :خذأم( 
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  . پالن و دو مقطع از محوطة كار آسياب2نقشة 

 (مأخذ: نگارندگان).
 

پالن و دو مقطع از محوطة  .2نقشة 
  كار آسياب.
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. ورود آب به آسياب و تجميع آن در تنوره و 3. 1
  چگونگي بازگشت آن به قنات

متري زمين  19خسرو در عمق از آنجا كه مجراي قنات كه
آب توسط كانالي  كند،به طرف مظهر خود ادامه پيدا مي

ه در همين عمق قرار دارد وارد تنورة موسوم به سرآب ك
بعد از تجميع و ايجاد فشار در آب  شود.آسياب ريگاره مي

آب توسط كانال ديگري مجدداً  و چرخاندن سنگ آسياب،
كند و به مسير خود تا مظهر به مجراي قنات برگشت مي

در اين بخش به نحوة كار اين دو كانال  دهد.قنات ادامه مي
  شود.پرداخته ميچنين تنوره و هم

كانال سرآب (كانال انتقال آب از قنات به . 1. 3. 1
 21خسرو كه اين كانالِ متصل به كورة قنات كه آسياب):

متر طول دارد، وظيفة انتفال آب از قنات به تنوره را بر 
هاي كانال در محل اتصال به عهده دارد. سه متر از جداره

ده است. به منظور آهك ساخته شتنوره با آجر و مالت گل
قطع و وصل جريان آب به داخل تنوره، در انتهاي اين 
كانال در محل اتصال به تنوره، مجرايي از تنبوشة سفالي 

گرفت. در مواقعي كه به هر علت مانند تعويض قرار مي
ها، تميز كردن كردن سنگ آسياب، تعمير توربين و پره
تنوره قطع شود، تنوره، و... نياز بود كه جريان آب به داخل 

شد. در اثر اين عمل آب آجري جلو مجرا قرار داده مي
گشت. پشت كانال انباشته شده و به كورة قنات باز مي

شد با برداشتن آجر كه آب بايد دوباره وارد تنوره مي زماني
شده در پشت كانال، طبق گفتة آسيابان مذكور، آب انباشته

  د.كرثانيه تنوره را پر مي 90در عرض 
ها از نظر نوع و سيستم مكانيكي به آسياب تنوره:. 2. 3. 1

. 2. آسياب ناوي (ناوداني) 1شوند: سه دسته تقسيم مي
توان آن را حاصل كه مي )norsاي (اي يا تنورهآسياب پره

-هاي تنورهتر آسياب ناوي دانست. آسيابتحول ديرهنگام

تند كه اي و ناوي داراي محور عمودي با چرخاب افقي هس
آب براي استفاده از آب قنات، نهر، رودخانه، در مناطق كم

. آسياب شناور بر سطح يا زير 3شدند. يا چشمه ساخته مي
ها بر هاي پرآب. اين نوع آسيابآب در مسير رودخانه

حسب عمق و ميزان آب به دو دستة روگرد يا زيرگرد 
ند ). آسياب ريگاره مان78 :1383 شوند (محبي،تقسيم مي

اي قرار هاي تنورههاي نايين در دستة آسيابساير آسياب
. انرژي 1گيرد. در آب دو نوع انرژي وجود دارد :مي

جنبشي كه در آب جاري است و موجب جريان آب 
. انرژي پتانسيلي كه در آب باقي است و 2شود، و  مي

تر به انرژي  هنگام سقوط آب از سطح باال به سطح پايين
ها كار تبديل انرژي شود. در آسياب ميجنبشي تبديل 

گيرد. پتانسيلي آب قنات به انرژي جنبشي تنوره صورت مي
شكل به اييا برجِ آب آسياب ريگاره مخزني استوانه تنوره
آجر است كه با متر از جنس  9متر و عمق سانتي 75قطر 

اي اندود شده است. پايين آهك به طرز ماهرانهمالت گل
اي سنگي تعبيه شده است كه مجراي آهنيِ تنوره حفره

ها بر اساس گيرد. ابعاد تنورة آسيابفشار درون آن قرار مي
شود، تا بعد از ورود آب به تنوره ميزان آب قنات تعيين مي

قدرت و فشار الزم براي چرخش سنگ در آب به دست 
متري براي  9خسرو تنورة آيد. بر اساس ميزان آب قنات كه

ساخته شده است. آسياب ديگري در مظهر اين اين آسياب 
متر است. آب  3اي به عمق قنات قرار دارد كه داراي تنوره

شد و هنگام در طول شب در استخر بزرگ مظهر ذخيره مي
روز با گشودن دريچة استخر وارد تنورة اين آسياب شده و 
-بعد از چرخاندن سنگ آسياب در آبياري كشتخوان كه

-رفت. بديهي است كه مقدار آب ذخيرهخسرو به كار مي

تر از شد، بسيار بيششده در استخر كه وارد اين آسياب مي
متري  9مقدار آبي بوده كه از مجراي قنات وارد تنورة 

شده است. بعد از انباشت آب در تنوره، آسياب ريگاره مي
براي توليد آرد نياز به يك سيستم مكانيكي است تا نيروي 

ر تنوره به نيروي چرخش سنگ تبديل شده دآب تجميع
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اجزاي سيستم مكانيكي اين  1شود. در پيوست شمارة 
  اند.آسياب معرفي و بررسي شده 

. كانال زيرآب (كانال برگشت آب به قنات): 3. 3. 1 
بعد از چرخش سنگ توسط آب قنات، بايد آب از آسياب 
خارج شده و مجدداً به مسير خود در كورة قنات برگردد. 

» آبزير«ن عمل در آسياب توسط كانالي موسوم به اي
گيرد. اين كانال در انتهاي محوطة كار آسياب صورت مي

در سمت راست چالة استقرار چرخاب (توربين) قرار دارد. 
-هاي چرخاب وارد اين كانال ميآب بعد از برخورد به پره

شود. در ادامه پس از گذشتن از زير آسياب به كورة قنات 
كند. اين قاعده بر خالف روية معمول در مي بازگشت
هاي كشاورزي است كه در مسير آبِ هاي ميان زمينآسياب

اند. در اين گونه روآمدة قنات در سطح زمين ساخته شده 
ها بعد از چرخاندن سنگ، آب توسط كانال زيرآب آسياب

 رفتهاي مجاور مياز آسياب خارج و به كار آبياري زمين
  .)10تا  8صاوير )(ت3 ة(نقش

  

  
   . محل قطع و  وصل جريان آب به داخل تنوره 8تصوير 

 (مأخذ: نگارندگان).

  
  

 (مأخذ: نگارندگان).كانال سرآب به طرف مجراي قنات . 9تصوير 

  

  
  

آسياب. عكاسي از داخل كانال انتقال آب به طرف  ةتنور. 10تصوير 
تنوره. 
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  به آسياب توسط دو كانال سرآب و زيرآب كروكي نحوة ورود وخروج آب . 3 ةنقش
  
يابي و طراحي آسياب در عوامل تأثيرگذار بر مكان .1

  اين نقطه
براي استفاده از  2هاهاي نايين در ميان كشتخواناكثر آسياب

اند. اين آمدة قنات بر روي زمين ساخته شده آب رو
شوند كه با استفاده از يابي ميها به صورتي مكانآسياب
طبيعي زمين، آب بتواند به تنورة آسياب هدايت شده  شيب

و بعد از حركت دادن سنگ از آسياب خارج و در آبياري 
شود. بر خالف اين هاي كشاورزي به كار برده ميزمين

ها، آسياب ريگاره در مجاورت بافت مسكوني قرار آسياب
خسرو به گرفته است و براي دسترسي به آب قنات كه

يابي آسياب ايجاد شده است. مكان كند صورت دست
تواند ريگاره در اين نقطه تا حدي نامتعارف است و مي

متأثر از عوامل چندي باشد. هرچند كه قرارگيري آسياب 
در اين نقطه به لحاظ نزديك بودن به بافت مسكوني، نوعي 

هاي آيد ولي از طرفي نسبت به آسيابامتياز به حساب مي
ن آسياب و لزوم عبور از يك داالن كند بود دست روزميني،

متري با شيب تند براي دسترسي به آسياب، يك مميزة  44
  رود.منفي به شمار مي

اي كه آسياب ريگاره قرار گرفته است، آب قنات در نقطه 
متري زمين به طرف مظهر خود  19در عمق  3خسروكه

خسرو در حال حركت است. با توجه واقع در كشتخوان كه
براي ايجاد فشار الزم در آب  به محاسبات ميزان آبِ قنات،

متري براي آسياب در  9براي حركت سنگ آسياب، تنورة 
گيري از فشار آبِ نظر گرفته شده است. به منظور بهره

براي حركت سنگ آسياب و توليد ره شده در تنوتجميع
متري از سطح زمين،  44بعد از طي داالن ارتباطي  آرد،

متري زمين با معماري  28محوطة كار آسياب در عمق 
طراحي و ساخته شده است كه در آن سنگ و  كند دست

 19بنابراين آبي كه از سطح گيرد. چرخ آسياب قرار مي
متري آسياب در تراز  9متري بعد از فرو ريختن در تنورة 

گيرد، بعد از حركت سنگ آسياب، آب متري قرار مي 28
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بايد مجدداً به مجراي قنات برگشت كند و به مسير خود 
  .تا مظهر ادامه دهد

خسرو در نزديكي آسياب ريگاره كه در مسير كورة قنات
 (sorna)اي ايجاد شده كه در زبان مقنّيان محلي سرنا سازه

سازه آب را از سطح بااليي قنات به اين  شود.ناميده مي
كند. بر اساس شواهد موجود به سطح پاييني آن هدايت مي

جايي ايجاد سرنا در مسير قنات به منظور جابه رسدنظر مي
هاي ساكن مادرچاه قنات تابع آب است. مظهر قنات بوده

در زيرِ زمين بوده و تقريباً ثابت است، سپس موقعيت مظهر 
برداري از آب، شود. نوع خاك، محل بهرهمي قنات روشن
گير، آلودگي ناشي از ساز و غير امن و سيلمسير مشكل

 امربر اين فاضالب، امالح مضر، و... هر يك تأثير خود را 
- جابهگاهي با در نظر گرفتن مسائل مختلف، گذارند. مي

كارگيري توان با بهمي كه پذيرد،جايي مظهر قنات انجام مي
كورة قنات به وجود  در آبشارهايي ،و مصالح الزممواد 

زياد باشد، اقدام به احداث شكستگي  اگر ارتفاع ياآورد و 
 ).3هاي سنتي بخش قنات: كرد (تهراني، جزوة سازهآسياب 

با توجه به عمق مادرچاه، شيب استاندارد قنات، شيب 
متر قبل از  19طبيعي زمين، و عمق ميله، چاهي به عمق 

بشار (سرنا) حفر شده است. اگر قنات در همان تراز ايجاد آ
هاي غير حاصلخيز و نامناسب يافت، آب در زمينادامه مي

-آمد. بنابراين با محاسبات صورتمي رزي روبراي كشاو
تري  گرفته با ايجاد آبشار در مسير قنات، آب به تراز پايين

خيز هاي حاصل آمده است. در نتيجه مظهر قنات نيز به زمين
خسرو (مكان فعلي) منتقل دست، در كشتخوان كهپايين

). در واقع با ايجاد آبشار يا همان سرنا 4نقشه ( شده است
جايي مظهر قنات بهترين در مسير اين قنات عالوه بر جابه

مكانِ براي طراحي آسيابي با اين خصوصيات براي استفاده 
ارتفاع خسرو انتخاب شده است. اختالف از آب قنات كه

و آب مورد وجودآمده بين سطح بااليي مجراي قنات به
با ايجاد سازة سرنا  متري نيز 28استفاده در آسياب در عمق 

و دوتراز كردن سطح قنات حل شده است. با اين تدبير 
دقيق، آب مورد استفاده در آسياب بدون اينكه هدررفتي 

ايجاد  داشته باشد، توسط كانالي به كورة اصلي قنات كه با
گردد. تري قرار گرفته است، باز ميسازة سرنا در تراز پايين

آسياب يا همزمان با حفر قنات ساخته شده و يا در  البته
از اين امكان براي احداث آسياب بهره برده هاي بعدي دوره
  . )5(نقشه  اند
  
كند آسياب و چرايي انتخاب اين  گونة معماري دست. 3

  آسياب نوع معماري براي ساخت
در حوزة مطالعات معماري به كار » كند دست«اخيراً واژه  در

و منظور از آن كلية آثار معماري است كه در  شودبرده مي
شود. در واقع واژة مورد بحث واژة دل تپه يا زمين كنده مي

ها) تعريفي نوپايي است كه (چه بسا بيش از ديگر واژه
دهد. اين واژه از يك  نسبتاً كامل از اين گونه آثار به دست

است كه در فرهنگ فارسي معين »كندن «طرف بيانگر فعل 
معني شده است و از » حفر كردن زمين و مانند آن«به 

به آن، بر عمل كندن » دست«طرفي با اضافه شدن پيشوند 
به وسيله انسان تأكيد دارد. اگر معماري را به مفهوم عام 

ي خالي بناميم، يعني هنر ساماندهي و محصور كردن فضا
كند در تعريفي متفاوت، هنر خالي كردن  معماري دست

  ).27: 1390شود (اشرفي،درون تودة پر، معنا مي
كند  توان سه گونه از معماري دستبندي كلي ميدر دسته

ها وسازها در حفرهمعرفي كرد. گونة نخست شامل ساخت
هاي طبيعي است كه به طور عمده در آنها و سرپناه

كاوي صورت نگرفته است و انسان با ايجاد الحاقاتي كندو
به عنوان سقف يا ديوار و يا كف در آنجا سرپناه و 
فضاهاي مورد نياز خود را ايجاد كرده است. در گونة دوم 

شود، چرا كه در ابتدا فعل كندن به صورت افقي انجام مي
  ر از ـسطحي باالت - ن يا ـدسترسي به مجموعه از سطح زمي
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  جادشده در مسير قنات (مأخذ: نگارندگان).خسرو در دو مسير بااليي و پاييني خود و موقعيت سرناي ايمسير قنات كه. 5 ةنقش

  
توان آثار گيرد و بدين خاطر آنها را ميزمين انجام مي

). آثار اين گروه را 28: 1390افقي ناميد (اشرفي،  كند دست
و » آرامگاهي و يادماني«توان به دو دسته بناهاي مي

تقسيم كرد. اين آثار به دو » مسكوني و دفاعي«فضاهاي 
ساز تقسيم كند و دست كند و تركيب دست دسته دست

شده هايي در آغاز قسمت كندهدر نوع اخير بخش شوند. مي
شود (همان، هايي در امتداد يا روي آن افزوده ميو يا دوره

). در دستة سوم، ابتدا فعل كندن به صورت عمودي 31
ها و يا ها، رمپاز طريق پله شود. اين دسترسيانجام مي

گردد، و به همين تهي به درون بستر محقق ميهاي منچاه
كند عمودي نام نهاد  توان اين گونه آثار را دستدليل مي
گونه فضاها به دو دستة متفاوت فضاهاي ). اين28(همان، 

شوند. كند در دشت تقسيم مي زيرزميني، و فضاهاي دست
گونه كه از نام اين زيرزميني، همان كند فضاهاي دست

اند و در آنها آيد، كامالً در زيرزمين تعبيه شده فضاها برمي
روزني كه نور و ديد مناسب را فراهم سازد، وجود ندارد. 

اي دارند و درصد كنندهها نقش تعيينراهروها و يا تونل
دهند. اين فضاها اي از فضا را به خود اختصاص ميعمده

ا به سه دستة عمده مخفيگاه، نيايشگاه، و مكان عبور (آب ي
). از جملة 35شوند (همان، سربازان و فراريان) تقسيم مي
- ها ميگرفته بر مسير قناتفضاهاي متنوعِ زيرزمينيِ شكل

هاي زيرزميني را نام برد. ها، و آسيابها، سردابتوان پاياب
تر از سطح قنات قرار هاي زيرزميني در عمقي پايينآسياب

ف، نيروي الزم گرفتند و فشار آب حاصل از اين اختالمي
ساخت را براي به حركت درآوردن سنگ آسياب فراهم مي

كند  ). آسياب ريگاره نيز در گونة آثار دست39(همان، 
گيرد. عمودي و در دستة فضاهاي زيرزميني قرار مي
كند به  طراحي و ساخت آسياب ريگاره با معماري دست

حت هاي وابسته به قنات، در وهلة اول تمثابه يكي از سازه
تأثير چگونگي دسترسي به آب قنات، براي استفاده در 

هاي وابسته به قنات به نوعي با ازهس آسياب بوده است.
قنات ارتباط دارند ولي از اجزاي اصلي و ساختماني آن 

ها پاياب و بوكن و آسياب ترين اين سازهنيستند. مهم
هاي نايين برخالف اين آسياب بر روي هستند. ساير آسياب

هاي كشاورزي براي استفاده از آب ين و در ميان زمينزم
اند. ولي جاري و روآمدة قنات با مصالح بنايي ساخته شده 

در اين آسياب، بعد از مناسب تشخيص داده شدن اين نقطه 
براي ساخت چنين آسيابي، فضاهاي آن نيز تحت تأثير 

 كند نحوة دسترسي به آب قنات به ناچار با معماري دست
در رون زمين ايجاد شده اند. محوطة كار آسياب واقع در د

گيري سنگ و چرخ آسياب قرارمتري كه محل  28عمق 
است، به دليل قرار داشتن در معرض رطوبت ناشي از 
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كند شدن  تنوره با مصالح بنايي ساخته شده است. با دست
آسياب، به سبب ثبات دما و فراهم آمدن وضعيت قابل 

مكاني مناسب براي آسيابان كه به  تحمل در دل زمين، هم
آمد و هم طور دائم در آسياب اقامت داشت فراهم مي

 شد.پذير مينگهداري آرد در شرايط مطلوبي امكان

  
  گيرينتيجه

معمار بومي در مناطق كويري كه دسترسي آسان به مصالح 
ساختماني ديگري غير از خاك موجود در محل را نداشته، 

هايي عماري مورد نياز به شيوهبراي احداث فضاهاي م
برداري كرده هوشمندانه و متفاوت از امكانات موجود بهره

اي از اين ترفندها كند نمونه است. استفاده از معماري دست
است. اين معماري وابستگي كامل به خاك و زمين دارد و 

مانده از آن مانند آسياب ريگاره، گوياي هاي برجاينمونه
هاي خاك و ي معماران قديمي از ويژگينبوغ و درك واال

بروز استعدادهاي نهفته در درون زمينِ مورد نظرشان بوده 
است. طراحي و ساخت آسياب ريگاره به عنوان يكي از 

كند در دل زمين،  هاي وابسته به قنات با معماري دستسازه
در وهلة اول تحت تأثير چگونگي دسترسي به آب قنات 

ب بوده است. پس از اينكه نقطة فعلي براي استفاده در آسيا
براي ساخت چنين آسيابي مناسب تشخيص داده شده 
است، فضاهاي آسياب نيز تحت تأثير نحوة دسترسي به 

 طراحي شدهدر دل زمين  كند و آب قنات با معماري دست
كند آسياب در  شناسي، معماري دستاز لحاظ گونهاند. 

فضاهاي زيرزميني  كند عمودي و در دستة گونة آثار دست
اي كه آسياب ريگاره ساخته شده گيرد. در نقطهقرار مي
متري زمين به طرف  19خسرو در عمق كهقنات است، 

كند. سپس توسط كانالي، آب از مظهر خود حركت مي
ريزد. متري آسياب فرو مي 9مجراي اصلي قنات در تنورة 

ي در اثر انباشته شدن چندين متر آب در تنوره، انرژ
پتانسيلي آب تبديل به انرژي جنبشي شده، باعث چرخش 

ه منظور استفاده از اين شود. بسنگ آسياب و توليد آرد مي
براي چرخش سنگ آسياب شده در تنوره فشار آب تجميع

به ترتيب از سطح زمين ابتدا داالن ارتباطي و توليد آرد، 
كندي در دل خاك كنده شده است. بعد از اين داالن  دست

متري، محوطة كار آسياب تراشيده  28رتباطي، در عمق ا
شده است. عناصر و اجزاي وابسته به آب، بخش ديگر 
آسياب هستند كه در ارتباط مستقيم با نحوة استفاده از 

شيب و جاذبه زمين اند. خسرو شكل گرفته قنات كه
همواره مورد توجه مهندسان سنتي آب بوده و آنها با درك 

و كدهاي ارتفاعي و آگاهي از قاعدة صحيح از شيب 
افزايش سرعت آب در مسير خود، در ساخت آسياب از آن 

ها، آب قنات در بهره گرفته اند. با استفاده از اين تكنيك
متري  9متري زمين توسط كانالي وارد تنورة  19عمق 

گرفت. براي اين كه شد و مورد استفاده قرار ميآسياب مي
مجراي قنات برگشت كند و به مسير آب بتواند مجدداً به 

خسرو ادامه دهد، خود تا مظهر قنات واقع در كشتخوان كه
اي به نام در مسير قنات و در نزديكي آسياب ريگاره سازه

سرنا طراحي و ساخته شده است. اين سازه آب را از سطح 
كرده است. در تري منتقل ميبااليي قنات به تراز پايين

توانسته است توسط تفاده در آسياب مينتيجه آب مورد اس
كانالي به مجراي اصلي قنات در اين سطح پاييني برگشت 

در واقع ايجاد سرنا در مسير قنات امكان استفاده از  كند.
آب در اين عمق را فراهم آورده و در نتيجه طراحي و 
ساخت چنين آسيابي در اين نقطه را ممكن ساخته است. 

ت كامالً هوشمندانه از طبيعت و ر اين آسياب به صورد
انرژي پاك آب عالوه بر كشاورزي براي رفع ساير نيازهاي 

  برداري شده است. حياتي مانند آرد كردن غالت بهره
  

. چگونگي تبديل انرژي پتانسيلي آب قنات به 1پيوست 
نيروي حركت سنگ توسط اجزاي سيستم مكانيكي 

تر آرد گندم يشآرد توليدي آسياب ب آسياب و توليد آرد:
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شده بوده و در موارد نادري جو نيز در آسياب آرد مي
 850تا  700است. در اين آسياب روزانه به طور متوسط 

آمد. البته اين مقدار در هر كيلوگرم آرد گندم به دست مي
سال به دليل نوسانات آب قنات متغير بوده است. در اين 

آسياب پيوست چگونگي كار اجزاي سيستم مكانيكي 
  . اين اجزا عبارت اند از:4شودمعرفي مي

گندم در يك منبع كوچك به الف.منبع ذخيرة غله و ناجه: 
) از جنس چوب درخت گردو به ظرفيت  dulاسم دول (

كيلوگرم كه در باالي سنگ آسياب با محوري چوبي به  50
- شد. از ته منبع، لولهدو طرف ديوار متصل بود، ذخيره مي

غله را به شيار واقع در  (najeh) م ناجهاي چوبي به اس
رساند. توسط ريسماني  حول محور اصلي سنگ رويين مي

متصل به ناجه، شيب آن و در نتيجه ميزان ريزش غالت 
شد. با يك تدبير فني بسيار ساده و با استفاده قابل كنترل مي
از جنس چوب درخت (kelkeleh) »كلكله«از آلتي به نام 
ركت دوراني سنگ رويي ـ به طور متناوب و انار، در اثر ح

آمد تا گندم بتواند خودكار ـ مدام ضرباتي به ناجه وارد مي
بهتر در ناجه حركت كند. كلكله در نتيجة چرخش و 

كرد و آسيابان را از تند يا كند ارتعاش، توليد صدا مي
چرخيدن سنگ و ميزان   گندمي كه به ميان دو سنگ وارد 

 كرد. ميشد، مطّلع مي

آسياب داراي دو سنگ رويي و هاي آسياب: ب. سنگ
سنگ رويي بر روي سنگ زيرين كه محكم و  زيرين است.

- گرفت. سنگ زيرين با مالت گلغير ثابت بود، قرار مي

-آهك بر روي چالة قرارگيري توربين و چرخ مستقر مي

شد. وسط سنگ رويي شياري وجود داشت كه گندم از اين 
شد. اين سنگ مابين دو سنگ ريخته مي شيار به فضاي

شكلي داشت كه ميلة گردان عمودي متصل به  Tبريدگي 
گرفت و باعث چرخش اين چرخاب در داخل آن قرار مي

شد. پس از مدتي به سبب اصطحكاك بين دو سنگ مي
سنگ، سنگ رويي مقداري از ضخامت خود را از دست 

ع با چسباندن شد. در اين مواقداده و به اصطالح سبك مي
-تر و سنگينرا قطور سنگي كمكي بر روي سنگ رويي آن

-آمد. همتري به دست ميكردند و در نتيجه آرد بيشتر مي

شد و چنين بعد از مدتي كه سنگ به اصطالح كند مي
تري را رفت و در نتيجه گندم كمشيارهاي سنگ از بين مي

ي سطح اي مخصوص كه روكرد، با تيشهتبديل به آرد مي
شد سنگ را به اصطالح تيز سنگ رويي و پاييني كشيده مي

  كردند.مي
انتهاي تنوره موازي با چالة استقرار پ. مجراي فشارآب: 

اي سنگي قرار داشت. داخل اين تنبوشه، چرخاب، تنبوشه
اي از جنس چوب تعبيه شده بود. سپس مجرايي استوانه

داخل اين  هاي فلزي ويژه به) با ميخ14آهني (تصوير 
شد. آب از داخل اين مجرا با مياستوانة چوبي كوبيده 

هاي چرخابِ افقيِ فشار ثقلي زياد پس از برخورد به پره
(توربين) متصل به سنگ رويي، باعث چرخيدن اين سنگ 

شد. در هر آسياب قطر اين مجرا بسته به ميزان آب مي
كان آبي امهاي پرآبي يا كمشد. در سالقنات تعيين مي

تنظيم مجرا بر اساس ميزان آب ورودي به آسياب وجود 
داشت. در مواقعي به علت نوسانات آب قنات (مانند كم 
شدن آب در تابستان)، آب قدرت پر كردن تنوره و ايجاد 

داد. بنابراين نيروي الزم براي چرخش سنگ را از دست مي
- آمد. در اين حالت با تكهتري آرد به دست ميمقدار كم

گرفت كه دور مجرا قرار مي» مسمار«ي حلبي موسوم به ها
شد و در نتيجه آب قدرت پر كردن تر ميقطر مجرا كم

آبي اين كرد. بديهي است كه در هنگام پرتنوره را پيدا مي
 .)11(تصوير  شدهاي حلبي از دور مجرا برداشته ميتكه

 
  .(مأخذ: نگارندگان) .مجراي فشار آب آسياب11تصوير
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چرخاب در چالة سنگي به عمق چرخاب (توربين): ت. 
گيرد. اين چاله در انتهاي آسياب متر قرار ميسانتي 122

(مطابق نقشه و مقطع آسياب) موازي با ديوارة تنوره واقع 
اي چوبي با محور آهني است شده است. چرخاب استوانه

ها شد. داخل اين چاكچاك ايجاد مي 17كه گرداگرد آن 
متر (كه سانتي 30ز جنس چوب سنجد به طول هايي اپره

گرفت. طول شدند) قرار ميبه صورت افقي با گوه ثابت مي
ها بستگي به ميزان آب داشت و هر مقدار كه و عرض پره

شد. تر بود، قدرت توربين نيز زيادتر ميها بيشتعداد پره
شكلي در انتهاي خود داشت كه چرخاب زاييدة مخروطي

كرد. ميلة عمودي گردانِ آهنيِ ه گردش ميداخل چوبِ خان
به باالي چرخاب متصل بود. » تَبري«اي موسوم به چلچلهدم

تبري پس از گذشتن از داخل سنگ زيرين در بريدگي 
گرفت. آب از مجراي انتهاي تنوره با سنگ رويي قرار مي
كرد و باعث هاي چرخاب، برخورد ميفشار ثقلي به پره

شد. گندمي كه بين دو سنگ رويين حركت سنگ رويي مي
ريخت در اثر حركت سنگ رويي و و زيرين مي

   )12(تصوير  شد.اصطحكاك بين دو سنگ به آرد تبديل مي
: پايين چالة استقرار (talaruo)خانه و تاالرو.  ث.

» خانه«چرخاب، موازي با مجراي فشار آب چوبي به اسم 
متر سانتي 20متر و عرض سانتي 30از جنس سنجد به قطر 

شد كه در گرفت. وسط اين چوب چاكي ايجاد ميقرار مي
از جنس آهن » تاالرو يا خشتك«آهني با عنوان  ايآن قطعه

- سانتي 3متر و قطر سانتي 5در  10جوش و با ابعاد هفت

شد. بر روي سطح تاالرو چند شيار ايجاد متر نصب مي
ر داخل شكل انتهاي چرخاب دشد تا زاييدة مخروطيمي

  كند.قرار گرفته و گردش  اين شيارها

 
 .تصويري از يك توربين قبل از قرار گرفتن12تصوير 

  (مأخذ: نگارندگان).هاي آن ها داخل چاكپره
  

متصل به » پرچين«اهرمي چوبي با عنوان  پرچين: ج. 
نقشه هاي آسياب (مطابق انتهاي چوبِ خانة مجاور سنگ

در راستاي عمودي امكان تغيير شد. اين اهرم ) تعبيه مي6
مكان داشت. با باال و پايين بردن اهرم، فاصلة ميان دو 

  آمد. كرد و آرد نرم يا زبر به دست ميسنگ تغيير مي
: دو سنگ آسياب كامالً افقي آوري آردچگونگي جمع

شدند بلكه شيب مختصري نسبت به سطح افق نصب نمي
شدن بر اثر نيروي  شد گندم پس از آردداشتند كه باعث مي

گريز از مركز، از بين دو سنگ به خارج پرتاب شده و در 
 . )13(تصوير .شود اندود جمع فضاي سنگي ساروج

  

  
. سنگ آسياب مستقرشده روي چالة قرارگيري توربين. در 13تصوير 

 تصوير چالة جمع شدن آرد در كنار سنگ مشخص است

  .(مأخذ: نگارندگان)
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شد و عموماً هاي آسياب ساخته مياين فضا موازي سنگ

هاي صيقلي بود. آسيابان فضايي سنگي و عميق با جداره
آوري جمع» چارك«اي به نام آرد را از اين محل با وسيله

چنين ريخت. همحبان گندم ميهاي صا كرد و در جوالمي
اي از جنس كرباس بر كنار سنگ و محل جمع شدن پارچه

شد، تا گرد و خاك و مواد زايد وارد آرد آرد كشيده مي
  .نشود

  
  هانوشتپي

خسرو و امكان ورود آب به . با توجه به خشك نشدن قنات كه1
ياب آسياب ريگاره و چرخاندن سنگ آن، تاكنون از اين امكان در آس

  استفاده نشده است.
شود كه با آب هايي اطالق مي. در نايين كشتخوان به مجموعة زمين2

  شوند.يك قنات آبياري مي
 6متر و طولي بالغ بر  50. اين قنات داراي مادرچاهي به عمق 3

 ميله چاه است. 120كيلومتر و 

سال قبل آسيابان اين  45. اين بخش با كمك آقاي حيدر مفيدي كه 4
اش ياب بوده و قبل از او نيز آسياب در اجارة پدر و پدربزرگآس

  بوده، تدوين شده است.
 

  

  منابع
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  دانشكدة معماري و شهرسازي شهيد بهشتي.

 دايرة المعارف بزرگ اسالمي، »آبياري«)، 1367سعيدي، عباس ( ـ
  ف بزرگ اسالمي، تهران.)، مركز دايرة المعار1(جلد 

اي بر تاريخ فنون و منابع در ايران، مقدمه)، 1383محبي، پرويز ( ـ
ترجمة آرام تكنولوژي و كاربرد مواد در ايران از قرن اول تا سيزدهم، 

  قريب، اختران، تهران.
منتشرنشده نگارنده بـا حيـدر    )، مصاحبه1391مفيدي، حيدر (خرداد  ـ

  گاره.مفيدي آسيابان آسياب ري
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