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  چکیده

ایرانیان هاي میراث ارزشمند دانش بومی و فرهنگی  عنوان یکی از گنجینه هاي آبی به آسیاب

با ساخت اند  آب این سرزمین، مردمان گذشته سعی کرده با توجه به شرایط اقلیمی کم. شوند محسوب می

زیرا بشر همواره در تالش است تا . هاي آبی حداکثر استفاده بهینه را از انرژي آب داشته باشند این سازه

رو  ازاین. خود را با شرایط محیطی وفق داده و براي رفع نیازهاي خود بیشترین استفاده را از آن ببرد

اند، در مناطق مختلف ایران از  گرفتههاي آبی که از دانش مهندسی آب، مکانیک و معماري بهره  آسیاب

هاي آبی، آسیاب قطبیه در شهرستان سیرجان است  یکی از این سازه. اند هاي دور مورد استفاده بوده گذشته

هدف از این . مورد شناسایی و بررسی قرار گرفت 1397شناسی سال  هاي میدانی باستان که در نتیجه فعالیت

ی قطبیه در دشت سیرجان است تا درك درستی از تحلیل عملکرد و نوشتار، معرفی و بررسی آسیاب آب

آسیاب آبی قطبیه جزو کدام : اند از هاي این پژوهش عبارت بنابراین پرسش. معماري آن به دست آوریم

گیرد؟ و اجزاي سازنده و ساختار معماري این آسیاب چگونه بوده  هاي آبی ایران قرار می گونه از آسیاب

هاي  شده و داده تحلیلی انجام -توصیفیهاي بنیادي است که با روش  ر از نوع پژوهشپژوهش حاضاست؟ 

دهد که آسیاب آبی قطبیه  نتایج نشان می. شده است آوري آن بر اساس مطالعات میدانی و منابع مکتوب جمع

ماري آن یک کرده و ساختار مع اي بوده که با آب قنات قطبیه کار می هاي آبی تنوره سیرجان از نوع آسیاب

اي  وسیله یک دیوار دفاعی دایره شود که به مجموعه کاملی از فضاهاي مختلف اصلی و جانبی را شامل می

  .شده است شکل محافظت می
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  مقدمه

هاي  ترین تمدن که قدیمی طوري به، اند همنابع آبی همواره نقشی بنیادین در زندگی بشر داشت

در حیات ایرانیان نیز آب همواره . ها شکل گرفته است بشري در کنار منابع آب و رودخانه

اند با توجه به شرایط اقلیمی از طبیعت و منابع آبی  ها سعی داشته نقش اساسی داشته و آن

ي از این موهبت طبیعی براي تبدیل بنابراین عالوه بر امر کشاورز. بیشترین استفاده را ببرند

ها نیز بهره بردند و براي کارایی بهتر ابزارهایی در این زمینه  محصوالت به دیگر فرآورده

هاي آبی  در واقع آسیاب. ها ساخت آسیاب آبی بوده است اختراع کردند که یکی از آن

از دانش بومی در  اي ترین دستاوردهاي صنعتی و تجربه تاریخی جلوه عنوان یکی از کهن به

تا جایی که باستانی پاریزي . اند آب ایران بوده راستاي سازگاري با اقلیم خشک و کم

یکی کوهش «آسیاب را سمبل و نشانۀ آبادانی هر منطقه دانسته و به این شعر فردوسی که 

: 1367، باستانی پاریزي(استناد کرده است » آمد به ره پرگیا بدو اندرون چشمه و آسیا

265-266.(  

ها بر دانش مهندسی  نگري گذشتگان ما و احاطه آن نشانگر ژرف، هاي آبی این سازه

زیرا استفاده از انرژي آب در اشکال مختلف از روزگار قدیم معمول بوده . آب بوده است

از طرفی دیگر ). 744: 1366، فرشاد(دانست یافته آن  و آسیاب آبی را باید صورت تکامل

با کمترین نیروي انسانی کار ، وان یکی از عناصر اقتصادي مهم جامعهعن ها به این سازه

گونه آلودگی و تخریب محیطی  کردند و بیشترین بازدهی اقتصادي را داشتند و هیچ می

ها؛  هاي آبی با توجه به ابعاد تکنیکی و فناورانۀ آن آسیاب). 85: 1382، نقی زاده(نداشتند 

  ). 376: 1394، رفیع فر و همکاران(شوند  رین را شامل میت ترین تا پیچیده انواعی از ساده

کراگر و (اند  ها ارائه داده هاي مختلفی از انواع آسیاب بندي پژوهشگران تقسیم

: 1395، زاده ؛ رمضان139: 1373، ؛ سرافرازي253-252: 1372، ؛ وولف90: 1397، دیگران

ها به سه گونه کلی  چرخ آبی آن هاي آبی ایران بر اساس نوع طورکلی آسیاب اما به). 239

اند  و آسیاب چرخی یا شیبی تقسیم شده، آسیاب ناوي یا ناودانه، اي یا پرّي آسیاب تنوره

ها  ترین این که معروف) Wulff,1966: 28؛ 373: 1367، و بلوکباشی 163: 1383، محبی(
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بیشتر در جاهاي که ) 266: 1367، باستانی پاریزي(اي بوده است  در واقع آسیاب آبی تنوره

، زاده رمضان(آمده است  شده و با آب قنات و چشمه به گردش درمی کم آب ساخته می

آسیاب آبی قطبیه که در این پژوهش به معرفی ). 140- 139: 1399، ؛ حیدرپور88: 1395

  .اي است هاي تنوره پردازیم نیز از نوع آسیاب آن می

ها  اسی و آثاري که از این آسیابشن هاي باستان بررسی، بر اساس منابع مکتوب 

دهنده آن است که در اکثر شهرها و روستاهاي ایران از گذشته تا به امروز  نشان، مانده باقی

ها  یکی از مناطقی که هنوز آثاري از این آسیاب. اند هاي آبی مورد استفاده بوده این آسیاب

ستان به دلیل قرارگیري در این شهر. شهرستان سیرجان در استان کرمان است، مانده برجاي

هاي زیادي است که مردمان  االرضی و قنات هاي سطح منطقه کوهستانی و دشتی داراي آب

هاي  این منطقه براي رفع نیازهاي خود با توجه به شرایط اقلیمی و محیطی به ساخت سازه

شمسی طی  1397در سال . اند یخدان و آسیاب پرداخته، انبار آب، آبی همچون قنات

آثار زیادي مورد بررسی و ، شناسی که در دشت سیرجان انجام شد طالعات میدانی باستانم

بین  دراین. ها سه نمونه آسیاب آبی نیز وجود داشت شناسایی قرار گرفت که در میان آن

آسیاب آبی قطبیه در دشت سیرجان است که به لحاظ ، شده هاي بررسی یکی از این آسیاب

فرد استان  یکی از آثار ارزشمند و منحصربه، اي شکل آن ایرهمعماري و دیوار دفاعی د

بر این اساس نگارندگان با انجام . شود توان گفت ایران محسوب می کرمان و حتی می

اند تا در این  مطالعه معماري و مستند نگاري این آسیاب و برداشت پالن آن سعی کرده

هاي بومی  عنوان یکی از فناوري هپژوهش این آسیاب و سیستم معماري و عملکرد آن را ب

  . منطقه سیرجان معرفی کنند

گونه پژوهشی درباره این اثر صورت  روست که تاکنون هیچ اهمیت این پژوهش ازآن 

نگرفته است و با گذشت زمان و عوامل طبیعی و انسانی این اثر تاریخی در حال تخریب و 

ونه شناسی و مطالعۀ ساختار معماري گ، بنابراین با هدف مستند نگاري. از بین رفتن است

این آسیاب تالش شده تا گامی در جهت ثبت ملی این معماري بومی برداشته شود و به این 

هاي آبی ایران  ها پاسخ داده شود که آسیاب آبی قطبیه جزو کدام گونه از آسیاب پرسش
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ست؟ و تحت اجزاي سازنده و ساختار معماري این آسیاب چگونه بوده ا، گیرد؟ قرار می

هاي آبی منطقه  که آسیاب شده است؟ ازآنجایی تأثیر چه عامل یا عوامل محیطی ساخته

اند و آسیاب قطبیه نیز جزو آخرین  سیرجان جزو میراث صنعتی و معماري سنتی ایران بوده

هایی بوده که بنا به گفتۀ مردم محلی بیش از پنجاه سال است که متروك و غیرفعال  آسیاب

مانده  ترین آسیاب باقی توان گفت سالم از طرفی مجموعه کاملی است که می شده است و

  .براي مطالعه بیشتر انتخاب و موردپژوهش قرار گرفت، این منطقه است

  

  روش پژوهش

تحلیلی و بر اساس  -که با روش توصیفیهاي بنیادي است  حاضر از نوع پژوهشپژوهش 

با شناسایی موقعیت آسیاب آبی قطبیه در . ستمطالعات میدانی و منابع مکتوب انجام شده ا

مستند نگاري و پالن این بنا برداشت و براي اطالعات بیشتر ، برداري دشت سیرجان عکس

  .صورت شفاهی انجام شد هاي به از مردم محلی منطقه نیز مصاحبه

  

  پیشینۀ پژوهش

ن صورت هاي آبی ایران از سوي پژوهشگرا هاي زیادي تاکنون درباره آسیاب پژوهش

. اند ها پرداخته ساختار معماري و فنی به آن، هاي مختلف کارکردي گرفته است که از جنبه

فرشاد ، )1364(یزدي  توان به کارهاي کسانی همچون پاپلی ها می ترین این پژوهش از مهم

، )1372(صالحی ، )1360(نصیب ، )1373(سرافرازي ، )1388، 1367(بلوکباشی ، )1366(

، )1390(حسینی  ایمانی جاجرمی و شاه، ) 1993(1مایکل هارورسون،)1383(محبی 

و پویا ) 1395(زاده  رمضان، )1394(رفیع فر و همکاران ، )1392(ضمیر و همکاران  روشن

اطالعات مختصري ، هاي آبی سیرجان اما تنها پژوهش درباره آسیاب. اشاره کرد) 1398(

هاي محمدیه  سنگ خود آورده و از آسیاباست که باستانی پاریزي در کتاب آسیاي هفت

                                               
1. Harverson
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در واقع باید ). 284-283: 1367(آباد سیرجان نام برده است  آباد و دولت اسحاق، زیدآباد

طور مستقل صورت  هاي آبی شهرستان سیرجان تاکنون پژوهشی به گفت دربارة آسیاب

هاي منطقه  حاضر تالشی است که براي شناخت و مطالعه یکی از آسیابنگرفته و مقاله 

  .سیرجان انجام شده است

  

  تسمیه آسیاب شناسی و وجه واژه

، بلوکباشی(کاررفته  به» آس«هاي فارسی و زبان عامۀ مردم به معنی  کلمۀ آسیاب در نوشته

). 31: 1363، عمید(آورده شده است » آرد کردن«به معنی » کردن آس«و ) 371: 1367

، گچ، ا دستگاه خرد کردن و آرد کردن حبوباتآسی«: نویسد دهخدا در ذیل واژه آسیا می

این کلمه بر همه انواع . یا گرفتن روغن و شیره نبات و جز آن است، آهک و مانند آن

واژة آسیاب در اصل ). 111: 1366، دهخدا(» شود دستی و ستوري اطالق می، آبی، بادي

ژه با افتادن این وا. صورت آسیاب درآمده است بوده که در تحول آوایی به» آب آس«

رازي  قیس). 236: 1388، بلوکباشی(شده است  به آسیا تبدیل، از پایان» ب«صامت 

اند و به کثرت  یاء در افزوده، آب بوده اند آسیاب اصلش آس گفته«: نویسد باره می دراین

آسیابی ، آسیاب آبی). 305: 1379، رازي قیس(»گویند استعمال باء طرح کرده و آسیا می

نامند و در بعضی از  می» آب آس«یا » آسیا آب«گردد و آن را  ا نیروي آب میاست که ب

و » طاحون«حیدریه کلمۀ عربی  اصفهان و تربت، کرمان، شهرها و روستاهاي خراسان

  ).133: 1399، حیدرپور(برند  را نیز به کار می» طاحونه«

  

  تاریخچه آسیاب آبی در ایران

آب و خشک جهان محسوب  ایی جزو مناطق کمایران کشوري است که از نظر جغرافی

عنوان یکی از  آب به. رو بوده است سالی روبه آبی و خشک شود و همیشه با مشکل کم می

ترین چالش براي مردمان این سرزمین محسوب  هاي ایرانیان و بزرگ ترین دغدغه مهم



  1400بهار و تابستان ، 15شماره هاي بومی ایران، سال هفتم،  دو فصلنامه علمی دانش  |   334

  

شرایط وفق  اند خود را با این و همیشه در تالش بوده) 17: 1386، حائري(شده است  می

هایی براي جبران کمبود  توان نمونه انبار را می آب، قنات، دهند و ساخت سدهاي قدیمی

ازتاریخ و به زمانی  ترین نوع آسیا به دوران پیش شک اختراع ساده بی. آب دانست

گذرانده است  هاي گیاهی زندگی می گردد که انسان از راه گردآوري دانه بازمی

  . )372: 1367، بلوکباشی(

وسیله کوبیدن در میان دو  هاي گیاهی را به هاي اولیه در ابتدا گندم و سایر دانه انسان

هاون معمول شد و بعدازآن آسیاي سنگی  سپس هاون و دسته، کردند سنگ خرد می قطعه

گیرد و سنگ دیگري  ها روي سنگی قرار می بدین ترتیب که در آن دانه. ساخته شد

: 3/ 1382، راوندي(کند  ها را خرد می گردد و دانه روي آن می آب یا باد، وسیله حیوان به

، هاي ایرانی طبق افسانه. هایی که در ایران سابقه طوالنی دارد آسیا آبی ازجمله سازه). 262

سال پیش از آسیاب آبی  3000حدود ، دختر بهمن کیانی، نخستین بار هماي چهر آزاد

بري استفاده از آسیاب را در زمان حضرت ط). 15: 1347، گردیزي(استفاده کرده است 

اما ). 853: 1378/2، بلعمی(داند که جبرییل به او آسیاب کردن را آموخته است  آدم می

ترین اشاره تاریخی براي کاربرد آسیاب در ایران مربوط به دوره مهرداد پادشاه  قدیمی

  ).252: 1372، وولف(اشکانی است 

هاي پنجم و ششم میالدي  که مربوط به سدهدر مجموعه حقوقی پهلوي ماتیکان  

: 1372، پیگولسکایا(ها فنی آن آورده شده است  مطالبی در مورد آسیاب و بخش، است

دهنده این است که آسیاب آبی در دوره ساسانی بسیار  که نشان) 171: 1383، ؛ محبی297

هایی وجود  بآسیاب یا آسیا، متداول بوده و در هر شهر و روستایی که آب کافی داشته

، منبع آب، در این دوره آسیاب آبی داراي اجزایی همچون). 1393، صالحی(داشته است 

چرخاب و سنگ آسیاب بود و از سه نوع ، هاي آبی کانال، انبار دانه و قیف چوبی، تنوره

 .Pourjafar et al؛ 171: 1383، محبی(شده است  آسیاب آبی در این دوره استفاده می

که قتل یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی نیز در یک آسیاب اتفاق  نانچ). 246 :2010
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 ,Harverson؛ Harverson, 1993: 150؛ 296- 297: 1372، پیگولسکایا(افتاده است 

2003: 68 .(  

دزفول و ، هاي شوشتر توان از آسیاب هاي ساسانی می مانده از آسیاب از آثار باقی

جغرافیدانان و ). Neely, 2011: 232-254؛ 373: 1367، بلوکباشی(دشت دهلران نام برد 

حوقل و نویسندة تاریخ قم در  ابن، استخري، نویسندگان اسالمی نیز همچون مقدسی

اند  هاي اولیه اسالمی اشاره کرده هاي آبی ایران در سده هاي خود به بسیاري از آسیاب نوشته

ابن بلخی در قرن ششم ). Harverson, 2003: 68؛ 347: 1367، ؛ بلوکباشی1385، مقدسی(

از ساخت سنگ آسیاب و صادرات آن در روستاي خالر در ایالت فارس نام برده است 

 10هاي دیدنی فارس از بند امیر و  مقدسی در وصف شگفتی). 144: 1385، بلخی ابن(

که فرصت ) 661:همان(کند  یاد می، اند چرخیده که با آب رودخانه کُر می آسیاب کنار آن

، شیرازي فرصت(ها را توصیف کرده است  ها را دیده و آن رازي از نزدیک این آسیابشی

1377 /1 :416 .(  

آسیاب را  60برد که آب آن  مؤلف حدود العالم نیز از رودي در جیرفت نام می 

آسیاب در  51همچنین نویسنده تاریخ قم از ).124: 1340، حدود العالم(گردانده است  می

دانان اسالمی از  آسیاب در نیشابور و شاردن به نقل از جغرافی 40توفی از قم و حمداهللا مس

/ 1372، ؛ شاردن148: 1362، ؛ مستوفی169: 1385، قمی(اند  آسیاب در ري نام برده 1200

. هاي میانی و متأخر اسالمی در ایران آسیاب بسیار متداول بوده است در سده). 516: 2

قاجار کیفیت آرد آسیاب شده در ایران نسبت به عثمانی را  اش در دورة اولیویه در سفرنامه

شده از آرد خالص گندم  ستوده و نوشته که نان موجود در ایران نانی سفید و خوب پخته

کند که در تمام  شود که آرد جو و غیره داشته باشد و اشاره می است که کمتر دیده می

  ).165: 1371، اولیویه(شهرهاي ایران آسیاب و دکان خبازي دارند 

  

  



  1400بهار و تابستان ، 15شماره هاي بومی ایران، سال هفتم،  دو فصلنامه علمی دانش  |   336

  

  موقعیت جغرافیایی آسیاب قطبیه سیرجان

)1شکل (شهرستان و دشت سیرجان در جنوب غربی استان کرمان قرار گرفته است 

هاي آبی که مردمان گذشته در دشت  یکی از سازه). 114: 1396، حلبیان و همکاران(

 Nافیایی این سازه با مختصات جغر. آسیاب آبی قطبیه است، اند سیرجان ساخته

به ثبت رسیده که در شمال  S. 119و با کد جی پی اس  E 055°46.605و  29°24.940

آباد  جاده بافت به سیرجان و شمال غربی محوطه شهر قدیم سیرجان و روستاي عزت

هاي  محل قرارگیري و استقرار این آسیاب در خارج از روستا و مکان. شده است واقع

که وابسته به  ها ازآنجایی گونه آسیاب معتقد است که این زیرا هارورسون. استقراري است

اند  شده ها ساخته بیشتر در خارج از روستاها و با فاصله از آن، اند ها بوده آب رودخانهجریان 

)Harverson,1993:155؛Harverson,2003:61( ،که آسیاب آبی قطبیه در  ولی با این

که در عکس هوایی ، شده تنگوئیه ساختههاي استقراري و در مسیر رود  خارج از مکان

  ).2شکل (گذشته است  خوبی مسیر این رودخانه از کنار این آسیاب می به

هاي شفاهی که با آقاي صالحی از اهالی زیدآباد سیرجان و آقاي  اما بر طبق مصاحبه«

کدام از  توضیح دادند که هیچ، آباد صورت گرفت آبادي از اهالی روستاي عزت عزت

هاي این منطقه  هاي منطقه سیرجان از آب رود براي به چرخش درآوردن آسیابآسیاب

هم  اند و آن کرده ها از طریق آب قنات کار می بلکه تمام آسیاب، شده است؛ استفاده نمی

مانند قنات قطبیه که همین آسیاب ، اند هایی که از دبی آب خوبی برخوردار بوده قنات

از طرف دیگر آقاي صالحی تأکید کردند که به دلیل . کرده است قطبیه با آن کار می

بسیار پرجریان و ، فصلی بودن این مسیر رود و در زمانی که آبی هم در آن جریان داشته

زیرا به تأسیسات بنا آسیب ، شده است خروشان بوده باز هم از آب آن استفاده نمی

، صالحی(» د به کار اندازدکه آسیابی را بتوان رسانده است و بیشتر مخرب بوده تا این می

  ).1یادداشت شماره : 1397، آبادي ؛ عزت1یادداشت شماره : 1400
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  )114: 1396حلبیان و همکاران، (موقعیت شهرستان سیرجان  -1عکس 
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موقعیت آسیاب قطبیه نسبت به روستاي عزت آباد، شهر قدیم سیرجان و جاده -2عکس 

  )Google Earth(اي  بافت در تصویر ماهواره –سیرجان 

  

  منابع آب دشت سیرجان

یابی شهرها و  عنوان یکی از عوامل مؤثر در مکان دسترسی به منابع آب از دیرباز به

منابع آب و نحوة استقرارهاي انسانی موردتوجه بوده و وابستگی زیادي میان دسترسی به 

مناطق کویري و که در  طوري به، گیري استقرارها در مناطق مختلف وجود داشته است شکل

منابع آب . خشک ایران علت وجود مراکز جمعیتی وابستگی کامل به منابع آب داشته است

و منابع آب ) ها ها و چشمه مانند رودخانه(دشت سیرجان به دو بخش منابع آب سطحی 

ترین رودخانه دائمی شهرستان  مهم. شود تقسیم می) ها ها و چاه مانند قنات(غیرسطحی 

هاي چهار گنبد در شرق سیرجان سرچشمه  انۀ تنگوئیه است که از کوهرودخ، سیرجان

آب این ). 26: 1392، ؛ ساالري14: 1375، مداحی(شود  گیرد و وارد دشت سیرجان می می

و  3شکل (کند  آب شرب و آبیاري قسمت وسیعی از دشت سیرجان را تأمین می، رودخانه

  ). 88: 1380، مقصودي) (4
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هاي آن است که در  قنات، نابع آب زیرزمینی در دشت سیرجانترین م ولی از اصلی 

دانانی چون مقدسی و  جغرافی. اند کننده آب این منطقه بوده هایی گذشته تأمین طول سده

شده است  اند که آب شهر قدیم سیرجان از قنات تأمین می یاقوت حموي اشاره کرده

امروزه در جاي جاي و هر  ).195/ 5: 1324، حموي ؛ یاقوت686-685: 1385، مقدسی(

ها دیده  جاي مانده از آن هاي بایر و خاکریز به بقایاي قنات، نقطه از دشت سیرجان و اراضی

شکوفایی و ، باید توجه داشت که قنات نقش مهمی در اقتصاد دشت سیرجان. شود می

آن  ترین توسعه استقرارهاي آن داشته است و کارکردهاي اقتصادي متفاوتی داشته که مهم

آبیاري مزارع و ، تأمین آب شرب شهر و روستاهاي اطراف آن بوده است و عالوه بر آن

توان  ها است که می هاي آبی از دیگر کارکردهاي قنات باغات و به کار انداختن آسیاب

ترین منابع تأمین آب شرب و کشاورزي در دوران اسالمی در دشت  عنوان مهم ها را به آن

  .سیرجان دانست

کننده آب آسیاب  قنات قطبیه تأمین، آبادي و آقاي صالحی گفته آقاي عزت طبق«

، آبادي عزت(»آمده است قطبیه بوده است و با استفاده از آب این قنات به گردش درمی

  ).2یادداشت شماره : 1400، ؛ صالحی2یادداشت شماره : 1397
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  )154: 1385مقصودي، (موقعیت رودخانه تنگوئیه در دشت سیرجان  -3عکس 

  

  
موقعیت آسیاب قطبیه نسبت به بستر رودخانه تنگوئیه در دشت سیرجان و وجود  -4عکس 

  )Google Earth(سه رشته قنات در نزدیک این آسیاب 
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  عناصر معماري و اجزاي سازنده آسیاب آبی قطبیه سیرجان

رسی و تأمین نحوة دست، هاي آبی با توجه به شرایط اقلیمی معماري و اجزاي سازنده آسیاب

طورکلی بنا و  اما به. نحوه مدیریت و به لحاظ ابعاد و اندازه متفاوت هستند، آب مورد نیاز

ها به دو دستۀ کلی تقسیم  ها بر اساس نوع کاربري و کارکرد آن اجزاي سازندة آسیاب

بخش اول شامل فضاهاي فنی و عناصر اصلی سیستم آسیاب است که براي انجام : شوند می

هاي ورود و خروج آب که همه  کانال، چرخاب، یابانی ضروري بوده مانند تنورهکار آس

. ها کوچک و بزرگ براي به کار افتادن و انجام فعالیت خود به این اجزاء نیاز دارند آسیاب

تنورخانه و اصطبل ، انبار، بخش دوم یا عناصر جانبی که شامل فضاهایی مثل اتاق استراحت

کنندة  ولی مکمل و تسهیل، در فرآیند آسیابانی دخیل نیستندطور مستقیم  است که به

ساختار کلی و اجزاي سازنده آسیاب آبی قطبیه . روند هاي آسیابانی به شمار می فعالیت

اي کامل از سیستم فنی آسیاب  سیرجان تا حدودي سالم مانده است که شامل یک مجموعه

ها آسیاب  که در ادامه به معرفی آن اي شکلی است و عناصر جانبی با دیوار محصور دایره

  ).5عکس (پردازیم  می

  

  
دهندة مجموعه آسیاب و بستر خشک رودخانه است  دید از شرق آسیاب که نشان -5عکس 

  )1397نگارندگان، (



  1400بهار و تابستان ، 15شماره هاي بومی ایران، سال هفتم،  دو فصلنامه علمی دانش  |   342

  

  :اجزاي اصلی و سیستم فنی آسیاب آبی قطبیه-1

در حیاط  این آسیاب) گویند که به آن خانۀ آسیاب نیز می(محوطه کارگاهی یا پاچال 

مجموعه و در جهت شمالی و مرکز بنا واقع شده است که بخش اصلی آسیاب به شمار 

، هاي ورودي و خروجی آب این بخش داراي وسعت زیادي است که شامل کانال. رود می

شود  هاي آسیاب و محل چرخاب یا توربین چوبی می سنگ، تنوره، شکل حوضچه بیضی

).11عکس (آسیاب و چرخاب وجود ندارد هاي  که در حال حاضر اثري از سنگ

سازندگان براي هدایت آب قنات قطبیه به  :هاي ورود آب به آسیاب کانال) الف

هاي قطور سفالی که شواهد آن  از شمال بناي آسیاب یک کانال با تنبوشه، داخل آسیاب

و تنوره متر باالتر از بنا آب را از زیر حصار به حوضچه  120از حدود ، کامالً مشخص است

صورت سرپوشیده ساخته شده و روي آن را با خاك  این کانال به. اند آسیاب هدایت کرده

وسیله این کانال از زیر قسمت شمالی حصار مدور به آسیاب منتقل  آب قنات به. اند پوشانده

سانتیمتر  75تا  50متر طول آن باقی مانده و بین  110این کانال در حدود . شده است می

  ).7و  6عکس هاي (د عرض دار

  

  
  )1397: نگارندگان(کانال انتقال آب قنات به داخل بناي آسیاب  -6عکس 
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کانال ورود آب به داخل آسیاب از زیر دیوار دفاعی در قسمت شمال مجموعه  -7عکس 

  )1397: نگارندگان(آسیاب 

  

شکل  آب پس از انتقال توسط کانال آب به یک حوضچه بیضی :حوضچه) ب

طول حوضچه . وسیله آجر و مالط ساروج ساخته شده است این حوضچه به. شود یریخته م

ازاین حوضچه  پس. متر که در حالت فعلی با خاك پرشده است 2متر و عرض آن  5/4

در واقع این حوضچه . شود متر به تنوره آسیاب وصل می 20/3مسیر این انتقال آب به طول 

  ).12و  11، 8عکس هاي (شود مخزن تنظیم آبی است که وارد تنوره می
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  )1397نگارندگان، (شکل انتقال آب به تنوره آسیاب  حوضچه بیضی -8عکس 

  

آب از طریق یک کانال . اي است هاي تنوره این آسیاب از نوع آسیاب :تنوره) ج

این تنوره با آجر و . شود متر از حوضچه به تنورة آسیاب ریخته می 20/3سرپوشیده به طول 

بهترین نوع مالطی است ، ساروج از نظر دوام و استقامت. وج ساخته شده استمالط سار

زیرا در برابر سرما و گرما و ، توان از آن در ساخت تنورة آسیاب استفاده کرد که می

دهنده مقاومت و  خوبی سالم مانده و این خود نشان تنوره این آسیاب به. رطوبت مقاوم است

اي از بیرون  تنوره این آسیاب سازه. ي آسیاب استاستحکام آن نسبت به سایر اجزا

هاي داخل آن به شکل مخروطی از کف به باال مانند یک قیف  اي شکل و دیواره استوانه

 70هاي آن در حدود  متر و ضخامت دیواره 5/3اي به قطر  شود و داراي دهانه گشاد می

صورت  سه ردیف سنگ به هاي تنوره به شکل متقارن در دیواره). 10عکس (سانتیمتر است 
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اند  شده که براي رفتن و باال آمدن از تنوره کاربرد داشته کار گذاشته، جاي پا و جاي دست

  ).11عکس (

، تنوره در یک خندق عمیق که در وسط محوطه در جهت شمال به جنوب قرار دارد

ریخته  آب از سطح باال به داخل تنوره. شود که در واقع محل چرخاب بوده است منتهی می

باعث چرخاندن سنگ آسیاب شده و بدین ) توربین چوبی(و پس از برخورد به چرخاب 

ترین سطح از زیر حصار جنوبی و شرقی محوطه  ترتیب غالت را آسیاب کرده و در پایین

اختالف ارتفاع سطح . شده است هاي کشاورزي و رودخانه هدایت می خارج و به زمین

متر است که در حال حاضر این  10حدود ، شود ج میتنوره تا کفی که آب از آن خار

شده و فقط آثاري گودي که با گذر زمان مقداري از آن با خاك پرشده دیده  بخش خراب

شود و توسط یک  سطح وارد چاه نمی شود به شکل هم آبی که به تنوره هدایت می. شود می

بتواند ، ار آب به وجود آمدهتا فش، یابد ترین سطح تنوره انتقال می داالن عمودي به پایین

  . آسیاب را بچرخاند

تنوره در سیستم آسیاب مبتنی بر اصلی در علم فیزیک است که مطابق یک اصل در  

سرعت ، سرعت و سطح مقطع با هم رابطه وارونه دارند و با کاهش سطح مقطع، فیزیک

دقیقًا با همین که تنوره این آسیاب هم ) 82: 1382، رزنیک و همکاران(یابد  افزایش می

از سمت شرق نیز کانال خروجی آب مشابه کانال ورودي به آسیاب . کند روش کار می

صورت عمودي به تنوره منتقل  شکل به بخشی که آب را از حوض بیضی. شده است تعبیه

متر آجرچین شده  10دیواره تنوره از سمت بیرون تا کف حدود . سرپوشیده است، کند می

چاه با ، شود جایی که از تنوره آب تخلیه می، ن قسمت دیواره تنوره عمیقتری از پایین. است

تنبوشه و دیوارهاي با ناي سفالی کار گذاشته شده است که آب را در جهت شرقی از زیر 

) توربین چوبی(هاي آسیاب و چرخاب  در حال حاضر اثري از سنگ. کند حصار خارج می

  ).12و 11عکس هاي  (این آسیاب وجود ندارد 
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  تنوره آسیاب و محل چرخاب که در حال حاضر اثري از آن نیست  -9عکس 

  )1397: نگارندگان(

  

  
  )1397نگارندگان، (داخل تنوره آسیاب  -10عکس
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مانده که شامل  پالن مجموعه آسیاب قطبیه بر اساس معماري برجاي -11عکس 

ورودي فرعی از غرب به : 2ل، ورودي اصلی از شما: 1ساختمانی، مجموعه کارگاهی و مجموعه

محل : 6تنوره، : 5شکل،  حوضچه بیضی: 4کانال ورود آب به آسیاب، : 3مجموعه ساختمانی، 

هاي قسمت غربی  تمام اتاق(هاي مسکونی و انبارها  اتاق: 7هاي آسیاب،  چرخاب و توربین و سنگ

  )1397نگارندگان، (اصطبل یا طویله : 9راهرو یا داالن، : 8، )مجموعه
  

  
مانده  هاي کارگاهی آن برجاي مقطع آسیاب قطبیه و آن چه که از سازه -12عکس 

  )1397نگارندگان، (
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هاي آسیاب را به  آبی که چرخاب و سنگ :هاي خروجی آب از آسیاب کانال) د

اند از قسمت شرقی  شده هاي سفالی ساخته هاي که از تنبوشه حرکت درآورده توسط کانال

  ).13عکس (شده است  به بیرون از آسیاب هدایت میو جنوبی دیوار بنا 

  
  کانال خروج آب از آسیاب در قسمت شرقی دیوار دفاعی آسیاب -13عکس 

  )1397نگارندگان، (

  

  :عناصر جانبی آسیاب-2

متر در حاشیه  52اي شکل به قطر  این آسیاب داراي دیوار دایره :دیوار دفاعی) الف

واسطه  پالن این مجموعه به. قرار دارد، شکیده استرودخانه تنگوئیه که در حال حاضر خ

و  12عکس هاي (شده است  این دیوار کامًال مدرو است که به آن الحاقات فراوانی اضافه

گل ساخته شده که ارتفاع هر رج  این دیوار با استفاده از خشت و چینه و مالط کاه). 15

ارتفاع . ار گذاشته شده استمتر است و بین هر رج چینه یک رج خشت ک سانتی 50چینه 

وسیله آن محصور باشد که کل مجموعه ساختمانی این آسیاب به متر می 4دیوار بیش از 
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یکی از ، رسد این شکل ساخت دیوار به دو دلیل صورت گرفته باشد به نظر می. شده است

ها همواره محل  که آسیاب زیرا ازآنجایی. جهت حفاظت و امنیت این مجموعه بوده است

. اند گرفته ها قرار می نگهداري آرد و غالت بوده در گذشته مورد حمله راهزنان و غارت آن

این آسیاب نیز در خارج از شهر و روستا و در منطقه دورافتاده و با فاصله از خدمات امنیتی 

و همین دلیل باعث شده که از مجموعه آسیاب با ساخت دیوار بلندي ، و ایمنی آبادي بوده

  .ندحفاظت کن

وسیله دیوار و  براي نمونه مجموعه آسیاب کچلگ در حومه غربی میبد نیز به  

اي شکل  در واقع این دیوار دایره). 46: 1398، پویا(شده است  هایی محافظت می برج

نظیر از سیستم دفاعی براي این بنا بوده و تمهیدي براي  هاي بی آسیاب قطبیه یکی از گونه

هاي احتمالی و افراد شرور و همچنین استفاده از این  قابل سرقتامنیت خاطر آسیابان در م

توان گفت در جهت جلوگیري از ورود گردوخاك و حیوانات  دیوار عالوه بر حفاظت می

  .به داخل آسیاب و حفظ بهداشت محیط آن نیز بوده است

  

  
  )Google Earth(اي شکل آسیاب قطبیه  عکس هوایی حصار دایره -14عکس 
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مجموعه داراي دو ورودي است که یک ورودي کوچک و  :هاي بنا يورود) ب

تنگ از سمت غرب به فضاهاي مسکونی و ورودي بزرگ دیگري از سمت شمال و به 

ورودي اصلی ، زیاد این ورودي احتمال شود که به حیاط و بخش کارگاهی آسیاب باز می

شود که در  یده میدر قسمت جنوبی حصار شواهدي از ورودي دیگري نیز د. بوده است

وسازهاي مجموعه بیشتر در نیمه غربی آن قرار  ساخت. شده است هاي بعدي بسته زمان

ها در واقع محل  این ورودي. هاي این آسیاب ساده و فاقد تزیین هستند ورودي. دارند

اند که ورودي به مجموعه مسکونی باز  اتصال مجموعه فضاهاي آسیاب به دنیاي بیرون بوده

ورودي ، شده ورودي فرعی و ورودي که به حیاط و مجموعه کارگاهی باز می،شده می

  ).17و  16، 12عکس  هاي(اصلی بوده است 

  

  
  ورودي اصلی مجموعه آسیاب در قسمت دیوار شمالی آسیاب -15عکس 

  )1397نگارندگان، (
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  ورودي دوم و فرعی آسیاب در قسمت دیوار غربی آسیاب -16عکس 

  )1397نگارندگان، (

  

وسازهاي مجموعه بیشتر در نیمه  ساخت :مجموعه ساختمانی در بخش غربی) پ

هاي داالن مانند  صورت فضاهاي متعدد با ورودي وسازها به این ساخت. غربی آن قرار دارند

اند که داراي سقف گنبدي و فضاها دراز و  شده صورت تقریبًا قرینه ساخته مقابل هم به

و  12عکس هاي (شکل هستند  ها داراي طاق گنبدي و بیضی مستطیل شکل بوده و ورودي

این . شده است ها از سیستم سه کُنج استفاده هاي گنبدي اتاق براي اجراي سقف). 13

هاي  ها طاقچه اند و داخل فضاي دیوارهاي آن شده ها از خشت با مالط گل ساخته اتاق

ها داراي ابعاد  ه این اتاقک 1شکل کار گذاشته شده است مستطیل و بیضی، متعدد مربع

. متر هستند 20/3در  5/3متر و  5/4در  3، متر 5/8در  3، متر 5/9در  3متفاوتی همچون 

هایی متعدد و اجاق تمهیداتی جهت استفاده بهتر از این فضاها و براي  وجود طاقچه

زندگی  ها براي گذاشتن ابزار و اسباب از این طاقچه. ها بوده است عملکردهاي چندگانۀ آن

                                               
ها داراي  ها تا چند سال قبل هم در این منطقه رواج داشته و دورتادور اتاق خانه این رسم طاقچه در دیوار خانه- 1

.ایل بوده استطاقچه براي گذاشتن وس
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، اند آمده روزمرة آسیابان و حتی کسانی که براي آرد کردن محصوالت خود به اینجا می

دهندة کاربري عمدتًا مسکونی و محل انبار غالت و آرد  شده است که نشان استفاده می

  ). 20و  19، 18عکس هاي (بوده است 

ه براي خانواده کارگذاشتن اجاق در این فضاها نیز از دیگر تمهیدات خدماتی است ک 

ها  وپز در روزهاي سرد اتاق زیرا عالوه بر تهیه غذا و پخت، آسیابان و مشتریان آسیاب بود

که محل زندگی آسیابان و خانواده  ها عالوه بر این این اتاق). 21عکس (اند  کرده را گرم می

اقامتگاهی براي کسانی که براي آرد کردن محصوالت خود به اینجا ، او بوده است

فضاهاي این بخش از آسیاب در واقع در جهت ارائه . نیز کاربرد داشته است، اند آمده می

اند و جاي  شده ساخته، اند کرده خدمات به آسیابان و مشتریانی که به اینجا مراجعه می

کنندگان و براي  مدت مراجعه مسکونی براي آسیابان و خانواده او و همچنین اقامت کوتاه

  «». در امان ماندن از گزند باد و باران و طوفان و سیل کاربرد داشته استها و  استراحت آن

که گاهی بار غالت  ازآنجایی، هاي شفاهی با مردم محلی زیرا با استناد به مصاحبه«

امکان ، کشید کنندگان براي آرد کردن در آسیاب از یک روز تا چند روز طول می مراجعه

نند تا کار آرد کردن تمام شود و بعد به روستاهاي داشت که چندین روز در این مکان بما

  ).2یادداشت شماره : 1400، صالحی(»خود بازگردند

اي را این مجموعه معماري  سوم نیمه غربی از شمال تا جنوب حصار دایره تمام یک  

هاي روبروي هم هستند که  ورودي فضاها به شکل داالن). 11عکس (در برگرفته است 

غربی به حیاط و محوطه  -را به خود گرفته است و در جهت شرقیشکل یک کوچه باز 

ها عالوه بر  در این مجموعه تعدادي از اتاق). 22عکس (شوند  کارگاهی آسیاب باز می

هایی براي  ها پنجره این اتاق .اند کاربري مسکونی محلی براي انبار آرد و غالت نیز بوده

ها از دو طرف فرورفتگی کوچک مربعی  اتاقکنار ورودي .تأمین نور و تهویه هوا دارند

در برخی جاها در بافت دیوار شواهد آجر دیده . شکلی در بافت دیوار تعبیه شده است

در . اند هاي بعدي است که مورد مرمت قرار گرفته شود که احتماًال ًمربوط به دوره می

ي مجموعه ها خارج از این مجموعه و در دیوارة خارجی دیوار غربی حصار که اتاق
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ها در دیواره خارجی  به خاطر رد کردن آب باران از روي سقف اتاق، اند شده واقع

بام انتقال داده شود و  تا آب باران از این طریق از پشت، هاي سفالی کار گذاشته شده تنبوشه

  ).21عکس (مشاهده است  خوبی قابل بام مجموعه را تخریب نکند که آثارش به پشت

  
ه ساختمانی در قسمت غربی مجموعه آسیاب دید از شمال مجموع -17عکس 

  )1397نگارندگان، (
  

  
مجموعه ساختمانی در قسمت غربی مجموعه آسیاب دید از جنوب  -18عکس 

  )1397نگارندگان، (
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  هاي دور اتاق و اجاق هاي مجموعه با طاقچه داخل یکی از اتاق -19عکس 

  )1397نگارندگان، (

  

  
  )1397نگارندگان، (هاي آسیاب  ورچه یا اجاقیکی از تن -20عکس 
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کارگذاشتن تنبوشه سفالی در دیوار آسیاب براي انتقال آب باران از روي  -21عکس 

  مجموعه ساختمانی قسمت غربی آسیاب و هدایت آن به خارج از آسیاب 

  )1397: نگارندگان(

  

به بخش کارگاهی این راهرو یا داالن فضاي مسکونی آسیاب را  :راهرو یا داالن) ت

متر  75/2این راهرو در حدود . کند متصل می) یا همان خانه آسیاب یا پاچال(آسیاب 

ها به این فضا  غربی قرار دارد که ورودي اتاق -متر طول و در جهت شرقی 5/11عرض و 

شده است و بین این راهرو و محل نگهداري حیوانات نیز یک در وجود دارد که از  باز می

براي وارد شدن به برخی . به ورودي سمت غرب آسیاب ارتباط داشته استاین طریق 

بایست از این راهرو یا داالن عبور کرد  هاي مسکونی و خانۀ آسیاب می فضاها ازجمله اتاق

  ).22عکس (
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  )1397نگارندگان، (راهرو یا داالن مجموعه ساختمانی آسیاب  -22عکس 

  

بلند و باریک است که بعد از ورودي این محل یک فضاي  :طویله یا اصطبل) ح

قرار دارد و در خود مجموعه آسیاب است که در واقع محلی ، که از غرب مجموعه است

هاي  اند و دام آورده براي نگهداري و بستن حیوانات بارکشی که بار غالت را به آسیاب می

ساختمان اصلی ها و  آسیابان بوده که بعدازآن دري وجود دارد که ما را با مجموعه اتاق

که در  درحالی، هاي آسیاب جدا بود در واقع این فضا از سایر قسمت. کند آسیاب منتقل می

عکس (خود مجموعه ساختمان قرار داشته است و از فضاهاي وابسته به آسیاب بوده است 

در بخش بیرونی دیوار غربی آسیاب و در نزدیکی ورودي فرعی به آسیاب ). 23و  11هاي 

شود که  رو مانند اسب و االغ روي دیوار دیده می اي بستن حیوانات مالچند جا بر

  ).24عکس (اند  بسته دهندة این است در این محل این حیوانات را می نشان
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  )1397نگارندگان، (محل نگهداري حیوانات  -23عکس 

  

  
  محل بستن و آخور حیوانات در دیوار غربی حصار آسیاب -24عکس 

  )1397نگارندگان، (
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  مصالح مورد استفاده در ساخت آسیاب

شده که یک مجموعه از  معماري و ساختار درونی این آسیاب از اجزاي مختلفی تشکیل

ها  دهد و بر اساس نوع فضاها و کاربرد آن هاي آبی کامل و مفصل را نشان می گونۀ آسیاب

ر تأیید نظر طورکلی و د به. از انواع مصالح در اجزاي معماري آن استفاده شده است

در ساخت بناي آسیاب آبی قطبیه از مصالح بومی ، )Harverson,1993: 154(پژوهشگران 

، سنگ، آجر، چینه، مصالح مورد استفاده در بنا شامل خشت خام. بکار برده شده است

هاي آب که در  براي ساخت دیوارهاي تنوره و کانال. گچ و ساروج است، گل مالط کاه

دیوار . اند از مصالح بادوامی مثل ساروج و آجر استفاده شده استارتباط با آب بوده

اند و براي ساخت مجموعه  گل ساخته خشت و مالط کاه، مجموعه را با استفاده از چینه

گل و  اصطبل از خشت و کاه، انبارها، هاي مسکونی اتاق، ساختمانی غرب همچون راهرو

ها و آجرهاي استفاده شده در این  ثر خشتاندازة اک. اند گاهی براي مرمت آجر بکار برده

  ).25عکس (سانتیمتر است  5در  25در  25و  5در  24در  24آسیاب 

  

  

  ).1397نگارندگان، (اي از آجرهاي استفاده شده در آسیاب قطبیه  نمونه -25عکس 
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  قدمت و ضرورت ثبت ملی آسیاب قطبیه

بر اساس مطالعات . ر و پهلوي استگذاري مربوط به دوره قاجا آسیاب قطبیه به لحاظ تاریخ

هایی در آن انجام  ولی در دوره پهلوي مرمت، انجام شده این بنا در دورة قاجار ساخته شده

سال پیش و ورود  50هاي مردم محلی این آسیاب تا حدود  طبق گفته. شده است

. شدندولی بعدازآن از کار افتاده و متروك ، کرده است هاي دیزلی و برقی کار می آسیاب

صنعتی این منطقه به شمار  -فرد و میراث بومی  عنوان یکی از آثار منحصربه این آسیاب به

توان گامی مهم در جهت حفظ این بناي مهم و ارزشمند  رود و با ثبت ملی آن می می

زیرا با ثبت این اثر در فهرست ملی مقدماتی را براي مرمت و نظارت . تاریخی برداشته شود

  .وگیري از تخریب و صدمه بیشتر به این بنا در پی خواهد داشتدقیق براي جل

  

  وتحلیل تجزیه

هاي موجود در طبیعت مانند آب و باد و براي رفع نیازهاي  برداري از انرژي بشر براي بهره

یکی . هاي خدادادي ببرد خود با ساخت ابزارهایی توانسته حداکثر استفاده را از این نعمت

با زندگی بشر ارتباط ، هاي آبی است که از زمانی که به وجود آمدند بآسیا، از این ابزارها

ها با توجه به امکانات و توان محیطی هر منطقه  در واقع این آسیاب. اند مستقیم داشته

طرز کار . شوند هاي بزرگ و مفصل را شامل می اند و از نوع ساده تا مجموعه شده ساخته

شده و علمی است و جزو  محاسبه، اما بسیار دقیق، دها شاید به نظر ساده برس این آسیاب

آیند که باید براي حفظ این  حساب می صنعتی ایرانیان به –ترین دستاوردهاي فنی  قدیمی

  .ها کوشا باشیم هاي آینده در حفظ و نگهداري آن میراث صنعتی براي نسل

آسیاب ، فرداي شکل منحصربه اي با دیوار دایره هاي مجموعه یکی از این آسیاب  

دشت . اي است هاي آبی تنوره آبی قطبیه در شهرستان سیرجان است که از گونۀ آسیاب

آب ایران است و به همین دلیل در این منطقه با توجه به اقلیم آن از  سیرجان جزو مناطق کم

، شد زیرا با توجه به آبی که در تنوره ذخیره می. اند اي استفاده کرده هاي آبی تنوره آسیاب
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آورد که انرژي الزم براي به چرخش درآوردن چرخاب و  این امکان را به وجود می

توان گفت در مناطقی که به لحاظ  پس می. وسیلۀ تنوره تأمین شود هاي آسیاب به سنگ

اي  هاي تنوره بهترین راهکار براي استفاده از آب ساخت آسیاب، آب در مضیقه هستند

وسیله  امل از بناهاي اصلی و جانبی است که بهآسیاب آبی قطبیه یک مجموعه ک. است

گرایی  توان گفت از معماري کامًال درون شده است و می اي شکل احاطه  یک دیوار دایره

  . برخوردار است

هاي  این بنا داراي دیوار دفاعی و فضاهاي متعددي اجزاي فنی آسیاب همچون کانال

همان خانۀ آسیاب است و اجزاي  حوضچه و محل پاچال یا، تنوره، ورودي و خروجی آب

این آسیاب به . هاي مسکونی و انبارها و حیاط است اتاق، داالن، جانبی که شامل اصطبل

لحاظ قرارگیري و موقعیت در دشت سیرجان و با توجه به نزدیکی به بستر رودخانه 

یابی  مکاندرواقع . اند کرده اما براي تأمین آب آن از آب قنات قطبیه استفاده می، تنگوئیه

این آسیاب با توجه به وضعیت این قنات و امکان دسترسی به آب آن در نظر گرفته شده 

است تا با توجه به کارکرد و شرایط توپوگرافی زمین این آسیاب بهترین عملکرد را داشته 

صورت که آبی که از قنات منشعب شده و به داخل آسیاب هدایت و وارد  بدین. باشد

از انرژي آن حداکثر استفاده را براي به گردش درآوردن چرخاب و سنگ تنوره شده باید 

  . شده و به مسیر اصلی خود بازگردد آسیاب داشته باشد و بعدازآن بتواند از آسیاب خارج

وسیله کانالی از قسمت شمالی  کار این آسیاب به این صورت است که آب قنات به  

اي که از  عدازآن توسط کانال به تنورهشکل شده و ب دیوار حصار وارد حوضچه بیضی

وسیله یک حفره در پایین آن آب  اي و از داخل قیفی شکل است ریخته و به بیرون استوانه

توربین چوبی که اآلن آثاري از آن وجود (هاي چرخاب  داخل آن با انرژي زیادي به پره

ه و غالتی که هاي آسیاب به گردش درآمد سنگ، برخورد کرده و با چرخیدن آن) ندارد

کرده است و آب استفاده شده  شده را به آرد تبدیل می بین دو سنگ آسیاب ریخته می

شده و به خارج از  توسط دو کانال از سمت جنوب و شرق به خارج از آسیاب هدایت

  .شده است آسیاب فرستاده می
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صنعتی است در جهت رفع نیازهاي ضروري  -این سازه که درواقع یک سازه بومی

دور از شهر و روستا قرار گرفته و به همین جهت براي محافظت ، دم این منطقه بوده استمر

اند که همه تأسیسات آسیاب در  اي شکل دور آن کشیده از آن یک دیوار دفاعی دایره

کنندگان به آسیاب نیز  همچنین براي سکونت آسیابان و مراجعه. داخل آن قرار گرفته است

این آسیاب در حالت فعلی آسیب زیادي . اند ق در نظر گرفتهدر بخش غربی تعدادي اتا

شده و از وضعیت  هاي زیادي از دیوار آن بخصوص در بخش شرقی تخریب دیده و قسمت

هاي اصولی براي مراقبت و حفاظت از این میراث بومی  خوبی برخوردار نیست و باید راه

اره این مجموعه سنتی و استفاده از توان با احیاي دوب زیرا می، ارزشمند در نظر گرفته شود

با . اي به آن بخشید و آن را از خطر متروك شدن نجات داد حیات دوباره، هاي آن انرژي

، تاریخی -ترین میراث سنتی عنوان یکی از مهم سازي این آسیاب به مرمت و باز زنده

ب گردشکر هاي آینده منتقل کرد و باعث جذ هاي میراث صنعتی را به نسل توان ارزش می

  .به این مکان شد

هاي آقاي صالحی آسیاب قطبیه در ملک خاندان قطبیه ساخته شده بود که  طبق گفته«

این . اند محمود خان و سلیمان خان قطبی بوده، محمد رضاخان، از بزرگان این خاندان

، آسیاب براي عموم مردم ساخته شده بوده و روستاهاي این قسمت از دشت تا دارستان

قنات قطبیه که این آسیاب با آب آن کار . اند کرده نی و ایزد آباد از آن استفاده میخسروا

توانسته چرخ یک آسیاب  هاي پر آب دشت سیرجان بوده که می جزو قنات، کرده است می

، اند و هر آسیابی که وجود داشته هاي آبی کم بوده در واقع در سیرجان آسیاب. را بچرخاند

مثل . کرده است ها و روستاي اطراف را تأمین می یادي از آباديمایحتاج آرد تعداد ز

، بلورد(آسیاب قطبیه ، )منطقه پاریز و هماشهر و روستاهاي اطراف آن(آباد  آسیاب اسحاق

آسیاب ، )گورگا(آسیاب گورکی ، ..)آباد و شاه، آباد هاي ملک آبادي، خسروانی، ایزد آباد

اصوًال براي آرد کردن مردم محلی از قبل . اند ودهمحمدیه در شرق زیدآباد از این جمله ب

یادداشت : 1400، صالحی(»گرفتند تا به آسیاب مورد نظر مراجعه کنند وقت مشخصی می

  ).3شماره 
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آباد تأمین  هاي سوچ حسین هاي جنوب بلورد و کوه احتمال از کوه سنگ آسیاب به

همیشه یک آسیابان در آسیاب  طور بوده که در ارتباط با اداره آسیاب این. شده است می

کرده است و شغل آسیابانی به لحاظ اجتماعی و  حضور داشته و آن را مدیریت می

پور آخرین  آبادي طبق گفته آقاي تاج. اقتصادي از مشاغل موردتوجه و مهم بوده است

، پور آبادي تاج(پور خسروانی بوده است  آسیابان این آسیاب فردي به نام عوض عبدالعلی

  ). 2یادداشت شماره : 1401

ها  اند و از آن داشته) بان یا هادربان در زبان محلی کُله(ها نگهبان  تقریبًا همه آسیاب

زیرا در مواقع ناامنی و مقابله با راهزنان باید کسانی باشند که از آرد و ، شده محافظت می

یل که مردم از ها به این دل در این میان همیشه در آسیاب. مجموعه آسیاب حراست کنند

حداقل امکانات وجود داشته تا بتواند براي حداقل ، اند آمده روستاهاي دور و نزدیک می

دو یا سه شب در این مکان بمانند و در واقع داراي استراحتگاه براي مراجعان آسیاب 

. اند کرده کنندگان از آرد خود براي خوراك خود نان درست می این مراجعه. اند داشته

مسجد و خراباتی نیز در ، لحی خاطرنشان کردند که در بعضی از مواقع حتی خانقاهآقاي صا

ایشان معتقدند که وجود آسیاب داراي شاخصه فرهنگ و . ها وجود داشته است آسیاب

در واقع داشتن آسیاب در گذشته نشانۀ . استقالل صنعتی هر روستا یا منطقه بوده است

ها وابسته به کشاورزي  و در مناطقی که اقتصاد آن استقالل در مناطق روستایی بوده است

  . شده است نداشتن آسیاب یک نقص محسوب می، است

هاي استاندارد و معیار منطقه روستایی بوده است  در واقع داشتن آسیاب داشتن حداقل

ایشان توضیح . و همچنین نشانۀ حوزه فرهنگی و پایه اقتصاد بر اساس کشاورزي بوده است

عنوان مرکز اقتصادي عامل ارتباط روستاهاي دور و نزدیک  وجود یک آسیاب بهدادند که 

. کرده است بوده و به وجود آورنده یک فرهنگ اشتراکی براي مردمان آن منطقه ایجاد می

اند و درمجموع این منطقه از یک وحدت  در واقع رشته احساس شراکت اقتصادي داشته

در کنار این روابط متعدد اجتماعی و . اند ردار بودهاي برخو فرهنگی و حوزه اقتصاد منطقه

  ).4یادداشت شماره : 1400، صالحی(اند  اقتصادي با هم داشته
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گیري نتیجه

آسیاب آبی قطبیه در دشت سیرجان میراث ارزشمندي از توانایی مردم این منطقه در 

د را با شرایط هاي پایدار و مدیریت منابع آب است که بر اساس آن خو استفاده از انرژي

هاي آبی در جایی استقراریافته که امکان  عنوان یکی از سازه این بنا به. اند محیطی وفق داده

اي در مسیر  ساخت آسیاب تنوره. دسترسی و استفاده از آب قنات براي آن فراهم باشد

 هاي انتقال آب براي هدایت آب به داخل بنا در واقع گیري از کانال قنات قطبیه و بهره

هاي زیرزمینی در جهت  برداري انرژي الزم آب تالشی از مردمان گذشته براي تأمین و بهره

زیرا دشت سیرجان جزو . باشد می، رفع نیازهاي اقتصادي خود که همان تهیه آرد است

هاي موجود در طبیعت  خوبی از انرژي مناطق کم آب ایران بوده و ساکنان این منطقه به

اي است که  هاي آبی تنوره هاي آسیاب اب آبی قطبیه از گونهآسی. اند استفاده کرده

هاي مناطق مرکزي و جنوب شرق ایران که در زیرزمین  برخالف بسیاري از آسیاب

روي زمین قرار دارد که با هدایت بخشی از آب قنات از طریق کانالی به ، اند شده احداث

ي الزم براي حرکت چرخاب و تنوره آن دسترسی آب به آن میسر شده و بدین ترتیب انرژ

  . سنگ آسیاب را فراهم آورده است

ساخت این آسیاب دور از آبادي در دشت و قرارگیري آن در مسیر قنات در واقع 

معماري و ساختار کلی این . راهکاري هوشمندانه براي استفاده از آب قنات بوده است

امل مجموعه کاملی از اي بزرگ و مفصل است که ش هاي مجموعه آسیاب از گونۀ آسیاب

اي شکل دور آن را  این آسیاب که یک دیوار دفاعی دایره. بناهاي اصلی و خدماتی است

تنوره و ، حوضچه، هاي ورود و خروجی آب کانال(هاي فنی  احاطه کرده شامل بخش

هاي مسکونی و انبارها  مجموعه اتاق، دو ورودي(و جانبی ) هاي آسیاب چرخاب و سنگ

فضاهاي مختلف ، با توجه به وسعت. شود می) اصطبل و دو ورودي، داالن، در بخش غربی

توان گفت در  می، فرد بودن آن دارد و معماري این آسیاب که نشان از اهمیت و منحصربه

توجهی از آرد مصرفی روستاهاي دور و  توانسته حجم زیاد و قابل می، زمانی که رونق داشته

براي ، که این آسیاب از روستا و شهر فاصله داشته یزیرا ازآنجای. نزدیک را تأمین کند
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گرفته است و فضاهاي مسکونی  کنندگان نیز مورد استفاده قرار می اقامت چندروزه مراجعه

  . زیاد آن را باید عالوه بر سکونت آسیابان به این دلیل نیز در نظر گرفت

توان  که می اي شکل دفاعی آن است هاي دیگر این آسیاب دیوار دایره از ویژگی

گفت دوري از روستا و شهر باعث شده در مقابل خطرات احتمالی راهزنان و غارت آن این 

تاریخ ساخت این آسیاب در دوره . راهکار مناسب در نظر گرفته تا از آن محافظت کنند

اما با جایگزین شدن آسیاهاي ، قاجار بوده که تا پنجاه سال قبل مورد استفاده بوده است

شده و در  داده و به فراموشی سپرده نعتی این آسیاب جایگاه اولیه خود را ازدستبرقی و ص

شده صورت یک بناي متروك و ویران در دشت سیرجان به حال خود رها حال حاضر به

  . است

هاي تاریخی و فرهنگی  هایی است که با توجه به ارزش این آسیاب یکی از مجموعه

برداري مناسب از  یان و نمودي از علوم مختلف و بهرهعنوان میراثی از دانش پیشین آن به

عنوان یکی از  سازي و استفاده مجدد از آن به شرایط محیطی است ضرورت باز زنده

عنوان یک  توان با مرمت و احیاي آن به می. گردد هاي بومی احساس می ترین فناوري مهم

عنوان یکی مصادیق  اب بههمچنین این آسی. صنعتی مورد استفاده قرار گیرد - موزه بومی

  .پایدار استفاده از انرژي آب در معماري بومی منطقه سیرجان باعث جذب گردشگر شود

  

  سپاسگزاري

دانند که مراتب سپاس و قدردانی خود را از زحمات و  نگارندگان بر خود الزم می

بخصوص ، گهر سیرجان دریغ مسئوالن شرکت معدنی و صنعتی گل هاي بی حمایت

و معاونت پشتیبانی وقت جناب آقاي دکتر محمد حاتمی در پیش بردن طرح مدیریت 

زیرا بدون ، داشته باشند) تأمین مالی و اسکان اعضاء هیئت(شناسی بررسی سیرجان  باستان

امید ، رسید گهر این پژوهش به سرانجام نمی کمک و همراهی مسئوالن محترم شرکت گل

  .ازپیش موفق و مؤید باشند که بیش آن
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شناسی شهر  بررسی باستان«هاي میدانی طرح  هاي این پژوهش بخشی از فعالیت یافته

است که طی اردیبهشت و خرداد سال » هاي ارتباطی آن سیرجان در دوران اسالمی و راه

پژوهشگاه میراث فرهنگی  26/12/1396به تاریخ  4689/00/962141با شمارة مجوز  1397

شناسی  نگارندگان از روساي سابق پژوهشکده باستان و گردشگري به اجرا درآمدهاست که

خانم دکتر حمیده چوبک و آقاي دکتر شیرازي و همکاران محترمشان براي صدور مجوز 

  .کمال تشکر و قدردانی را دارند

ها و  پور براي راهنمایی آبادي آبادي و تاج عزت، همچنین نگارندگان از آقایان صالحی

هاي سیرجان در اختیار ما قرار دادند  ها و قنات دربارة آسیاباطالعات بسیار ارزشمندي که 

و خانم محمودآبادي براي طراحی پالن مجموعه آسیاب نهایت سپاسگزاري را دارند و 

  .امیدواریم همواره سربلند و سالمت باشند

  

هاي  طور شفاهی اطالعات ارزشمندي درباره آسیاب قطبیه و قنات اسامی افرادي که به-1جدول 

  .سیرجان در اختیار نگارندگان قرار دادند

نام و نام 

خانوادگی

سال و زمان تحصیالت و شغلسن

مصاحبه

محل سکونت

کارشناس ارشد علوم سال 53محمود صالحی

سیاسی، دبیر بازنشسته

سیرجان1400ماه  بهمن

سیرجان1397ماه  اردیبهشتلیسانس، آزادسال 35آبادي بیژن عزت

آباد روستاي عزت1401ماه  فروردیننانوا - ابتداییسال 62پور باديآ مختار تاج
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