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مطالعه و بررسي آسيابهاي آبي ساساني
در استانهاي سواحل خليجفارس
دکترمحمد بهرامزاده

1

نرگس عالئيبخش

2

چکيده

استفاده از انرژي هيدروليکي در اشکال مختلف آن در
ايران از گذشته معمول بوده است .يکي از موارد استفاده از
اين نوع انرژي ،آردکردن گندم؛ جو؛ برنج و  ...با استفاده از
آسيابهاي آبي است که در ايران همواره و در نقاط مختلف
مورد استفاده قرار ميگرفته است .انجام مطالعات علمي،
بمنظور شناخت بيشتر اين آثار کهن ،بعنوان جزئي از پيشينة
تمدن کشورمان ،موجب شد تا با بازخواني اسناد تاريخي
موجود ،مطالعات کتابخانهيي و ميداني (در منطقة سواحل
خليجفارس) به اين مهم بپردازيم .در راستاي اين پژوهش،
آشنايي کامل پيشينيان ايران زمين (ساسانيان) با قابليت آب
و علم هيدرولوژي که موجبات ساخت آسيابهاي آبي (براي
رفع نيازهاي فيزيکي و روزمرة مردم) را فراهم آورده ،نشانة
پيشرفت تکنولوژي و علم هيدروليك روز در دورة ساساني
است .بطور كلي آسيابهاي آبي سواحل خليجفارس از يك
سنت ساخت معماري مشترك تبعيت ميكند كه نشاندهندة
فرهنگ مشتركي در شيوههاي ساخت آنهاست.
2 1

مقدمه

بيشتر تمدنهاي بزرگ جهان ،در مجاورت آبها بوجود
آمدهاند و دسترسي و استفاده از آب را ميتوان يکي از عوامل
پايداري تمدنها ذکر کرد .استفادة بهينه از آب (بعنوان منبع
حيات) ،در شبکههاي آبي قديمي و تأسيسات مربوط بدان،
حکايت از آگاهي کافي سازندگان آنها از اصول و علم مربوط به
آب دارد .يکي از نمونههاي بارز اين آگاهي ،احداث آسيابهاي
آبي ،براي استفاده از نيروي محرکة آب؛ چرخاندن سنگهاي
آسياب و آردکردن گندم؛ جو و غيره براي مصارف روزمره
است .در گذشته اين آسيابها ،بدليل سخت و زمانبربودن و
نيز وجود منابع آب در ايران ،در هرگوشهيي از اين سرزمين
پهناور و بر گذر هر رود و قنات ،در دورههاي تاريخي و اسالمي
احداث شدهاند .متأسفانه با حرکت به سمت اتوماسيون،3
اين آثار کهن در زماني که تمامشدن ذخاير فسيلي همه را
با نگراني مواجه کرده است ،بدست فراموشي و کمتوجهي
سپرده شدهاند.

آسيابهاي آبي؛ ساسانيان؛ سواحل خليجفارس؛ انرژي
هيدروليکي.

از نمونه مناطقي که اينگونه سازههاي آبي در آن قابل
مشاهده است ،ميتوان به کرانة خليجفارس(شاخاب پارس)
اشاره کرد .اين منطقه از گذشته تاکنون ،بعنوان يکي از منابع
آبي ايران و نيز از مراکز استراتژيک جهان از نظر تجاري؛
اقتصادي؛ نظامي و غيره بشمار ميآمده است .تمام سواحل
شمالي خليجفارس در جغرافياي سياسي ايران قرار دارند که

 .1استاديار گروه باستانشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي (واحد ابهر).
 .2مدرس دانشگاه آزاد اسالمي (واحد آيت اهلل آملي).

 .3خودکارسازي ،ماشينيشدن توليد ،عملکردن بدون عامل خارجي
(انسان).

کليد واژگان
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در اصطالح به آنها «کرانة خليجفارس»گفته ميشود .شايان
ذکر است که وجود رودهاي کارون ،دز و ...در استانهاي اين
کرانه ،در برپايي آسيابهاي آبي بيتأثير نبودهاند.
جهت جریان آب

در راستاي اين تحقيق ،آسيابهاي آبي دورة ساساني در
َده منطقه از استانهاي کرانة خليجفارس معرفي شدهاند .اين
آسيابها داراي شباهتها و تفاوتهايي ،در زمينة کالبدي هستند
که در مقالة حاضر ،عالوهبر معرفي اين سازههاي آبي به اين
مهم نيز پرداخته شده است.
هدف از اين پژوهش ،ارائة مجموعهيي از تحقيقات
بنيادي نظري ،در مورد آسيابهاي آبي در استانهاي کرانهيي
خليجفارس است .ماهيت آن ،توصيفي و تحليل محتواست.
گردآوري اطالعات اين پژوهش از مراجعه به کتابخانههاي
معتبر دانشگاهي ،سايتها (بصورت فيشبرداري) ،مراجعه به
سازمان ميراث فرهنگي و حضور در محل ،بصورت عکس و
ثبت اطالعات است.

(تصوير .)1آسياب تنوره؛ مأخذ( :ويكي پديا)2015 ،
ب) آسياب چرخي

اين آسياب داراي يک محور افقي است که توسط چرخدنده،
تبديل به محوري عمودي ميشود .در گذشته بطور معمول ،اين
نوع آسياب ،در کنار رودخانه قرار داشت يا از طريق آب قنات
که روي پرههاي آن ميريخت ،بحرکت در ميآمد (تصوير.)2

معرفي کالبد آسيابهاي آبي
همانطور که اشاره شد ،استفاده از انرژي حرکتي آب ،در
اشکال مختلف از گذشته معمول بوده است .حرکت آسيابهاي
آبي ،بوسيلة نيروي محرکة آب صورت ميگيرد .آسيابهاي
آبي به سه دسته تقسيم ميشوند که در اينجا ،بطور اجمال،
بمعرفي هر يک از آنها ميپردازيم:
الف) آسياب تنوره

اين آسياب متشکل از يک محور عمودي ،تعدادي پرة
قاشقي و يک تونل يا تنوره است .روش کار اين آسياب بدين
شکل است که آب را از سطح باالتر به سطح پايينتر از درون
تنوره انتقال ميدهد و آبي که با فشار از مجراي انتهايي
تنوره خارج ميشود ،به پرهها برخورد کرده و آن را به گردش
درميآورد و محور عمودي را که باالي آن به سنگ آسياب
است ،گردانده و بدينوسيله عمل آردکردن دانهها انجام
ميشود(تصوير.)1

(تصوير .)2آسياب چرخي
ج) آسياب شناور

در گذشته ،آسياب شناور در ميان رودخانه ساخته ميشد
و آب از زير پرههاي آن عبور و در اثر برخورد با پرهها آن را
بحرکت در ميآورد؛ درنتيجه نيروي توليدشده توسط پرهها
از طريق محور افقي به کمک دو چرخدنده ،به محور عمودي
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منتقل و باعث بحرکت درآمدن سنگ و درنتيجه خردشدن
گندم ميشد (تصوير.)3
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 .4بدنة آسياب

بدنة آسياب از قسمتهاي متفاوتي تشکيل شده است که
در اينجا (با توجه به اهميت) ،به تعدادي از آنها اشاره ميشود:
● ●دليالن يا ديليان

قسمتي است که آسيابان گندم را در آن خالي ميکند و
گندم از راه سوراخي که در کف دليالن است ،بوسيلة
«سول» ،بين سنگهاي آسياب راه مييابد.
ُ

● ●سول

چوبي به شکل ناودان است که داخل آن را خالي
کردهاند و بدينوسيله گندم از دليالن به الي سنگهاي
آسياب هدايت ميشود.

● ●آرتيالن

(تصوير .)3آسياب شناور

به حوضچهيي که مقابل و زير لبههاي آسياب ساخته
شده است ،گفته ميشود تا گندم آردشده از دهانة بين
دو سنگ وارد آن شود.

● ●سنگرو

ساختمان آسيابها
ساختمان آسيابها ،شامل سه قسمت کام ً
ال مجزاست که
عبارتنداز:

● ●سنگزير

قسمت مياني ساختمان و روبروي در ورودي آسياب و
محل نشستن آسيابان و وزن کردن گندم و آرد است.

● ●تنوره

 .1مردخانه يا نشينبند

 .2پاچال

به قسمتي از آسياب گفته ميشد که سنگ آسياب،
آرتيالن» 1و ديگر لوازم آسياب در آن قرار داشت .اين
قسمت در اکثر آسيابها ،بدليل جلوگيري از نفوذ رطوبت،
به ساختمان مياني و مالبند ،در سطح پايينتري از سطح
«نشينبند» ساخته ميشد.
 .3مالبند يا طويله

محل بستن حيواناتي که بار گندم را ميآوردند .در اين
قسمت ،مکان کوچکي هم ،براي انبار گندم در آن ميساختند.
قابل ذکر است که برخي از آسيابهاي دورة ساساني
که شناسايي شدهاند ،داراي مالبند نبوده يا ممکن است،
مالبند آنها از بين رفته باشد.
 .1قسمتي از آسياب ،در سطرهاي بعد ،بيشتر بدان پرداخته خواهد شد.

سنگ بااليي آسياب که روي سنگ زيرين آسياب
ميچرخد.

در زير سنگ متحرک (سنگ رو) قرار گرفته و ساکن
است.
گودالي استوانهيي شکل است که بطرف پايين باريک
ميشود و آب را بسمت «چرخ پره» هدايت ميکند.

● ●چرخپره

در زير سنگ آسياب قرار دارد و بوسيلة سنگ مهره
بدان متصل شده و عمل چرخاندن سنگ رو را انجام
ميدهد« .چرخ پره» با نيروي محرکة آب ،بچرخش در
ميآيد.

● ●آب پخشکن

يکي از اجزاي چرخپره است که در قسمت باالي پرهها و
بشکل «تکپره» ديده ميشود .کار آن پاشيدن آب ،بسطح
تحتاني سنگ زير است تا در اصطکاک با سنگرو داغ
نشود و آرد را نسوزاند (سرافرازي.)135 -168 :1373،
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معرفي آسيابهاي ساساني (استانهاي کرانة خليجفارس)

(جدول  .)1طبقهبندي آسيابهاي آبي ساساني در استانهاي کرانة خليجفارس
بر اساس اطالعات موجود در آرشيو ميراث فرهنگي استان بوشهر.
طبقهبندي آسيابهاي آبي ساساني در استانهاي کرانة خليجفارس
نام آسياب

بندو1

بندو2

دوقلو

گنوي

نوع آسياب

تنوره

تنوره

تنوره

تنوره

استان

بوشهر

بوشهر

بوشهر

بوشهر

شهرستان

کنگان

کنگان

دشتستان

دير

بخش

عسلويه

عسلويه

ارم

مرکزي

روستا

بندو

بندو

شکرک

گنوي

قدمت

ساساني

ساساني

ساساني

ساساني

چشمههاي کوه بندو

رود شکرک

چشمههاي تنگ آوباد

شمارة ثبت

18657

18650

16256

22179

تعداد

1

1

2

1

روش تأمين آب

کانال آب

کانال آبرساني

کانال آبرساني

کانال آبرساني

مالکيت

دولتي

دولتي

دولتي

دولتي

مصالح

سنگ

سنگ

سنگ

سنگ

مالت

ساروج

ساروج

ساروج

ساروج

تزئينات

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

کاربري گذشته

آرد کردن گندم

آردکردن گندم

نامعلوم

آردکردن گندم

کاربري جديد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

منبع تأمين آب چشمههاي کوه بندو

آسيبها

نسبتاً سالم است؛ فقط تنوره آسياب و کانال آبرساني
بخشي از کانالهاي آبرساني،
جبهة غربي اثرتخريب
پايههاي مربعشکل
همچنين اتاقک جلوي آسياب از
و اتاقک موجود در جهت
و تنورة آسياب دو نيم
شمالي تنورة شماره يک بين رفته و سنگهاي آسياب آن به
تنوره ،صدمه ديده
شده است.
سرقت رفته است.
صدمه ديدهاند.
است.

عوامل جوي ،بارندگي عوامل طبيعي و جوي
عوامل تخريب
و سيل
و سيل

عوامل طبيعي و جوي

عوامل طبيعي و جوي
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(جدول  .)2طبقهبندي آسيابهاي آبي ساساني در استانهاي کرانة خليجفارس،
بر اساس اطالعات موجود در آرشيو ميراث فرهنگي استان خوزستان و سايت سازمان آب و برق خوزستان.
طبقهبندي آسيابهاي آبي ساساني در استانهاي کرانة خليجفارس
نام آسياب

دزفول

شوشتر(سيکا)

بهمن

راک

هشچه

ارجان

نوع آسياب

شناور

تنوره و چرخي

چرخي

چرخي

__

چرخي

استان

خوزستان

خوزستان

خوزستان

خوزستان

خوزستان

خوزستان

شهرستان

دزفول

شوشتر

گتوند

گتوند

ماهشهر

بهبهان

بخش

__

__

عقيلي

__

__

__

روستا

__

__

دشت بزرگ

__

هشچه

__

قدمت

ساساني -اسالمي

ساساني -اسالمي

ساساني

ساساني -اسالمي

ساساني

ساساني -اسالمي

منبع تأمين آب

رود دز

کارون

کارون

کارون

(نهر عقيلي)

(نهر پادشاهي)

__

__

شمارة ثبت

3984

 1315شمارة ثبت
جهاني

__

8882

1

1

تعداد

4

حدود  33عدد

1

__

کانال آبرساني

کانال آبرساني

روش تأمين آب

رودخانه

کانال آبرساني

کانال آبرساني

کانال آبرساني

رود جراحي

رود کارون(مارون)

مالکيت

خصوصي

خصوصي و دولتي

__

__

__

__

مصالح

قلوهسنگهاي
رودخانهيي و آجر

سنگ ،خشت و
آجر

__

سنگ قلوه

__

__

مالت

ساروج

ساروج و آهک

__

__

__

__

تزئينات

ندارد

ندارد

__

طاق ضربي

__

__

کاربري گذشته

آرد کردن گندم

کاربري جديد

گردشگري

آسيبها

آرد کردن گندم
کنجد ،نيشکر و آرد کردن گندم آرد کردن گندم آرد کردن گندم
شيشه
گردشگري

ندارد

ندارد

صدمه و تخريب
تخريب آسيابها و
صدمه و تخريب
آسيابها و
بازسازي در دورة
آسيابها و بازسازي صدمه و تخريب
بازسازي در
ديلمي ،صفوي و
در دورههاي بعد
دورههاي بعد
قاجار

طغيان رودخانه
و قرارگرفتن در
عوامل تخريب
مسير جادة ساحلي
و سيالبهاي فصلي

سيل و عوامل
جوي

ندارد

آرد کردن گندم
ندارد

صدمه و تخريب
صدمه و تخريب آسيابها و بازسازي در
دورههاي بعد

طغيان
طغيان
طغيان رودخانه،
رودخانه،
رودخانه ،عوامل
عوامل جوي و از
عوامل جوي و
جوي و از
کار افتادگي
از کارافتادگي
کارافتادگي

طغيان رودخانه،
عوامل جوي و از
کارافتادگي
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(تصوير  .)4پالن و نماي آسياب آبي بندو 1و2؛ (ترسيم :عالئي بخش).

(تصوير  .)6ديد از جنوب آسياب بندو2؛ (بازيار.)1385 ،

(تصوير .)5ديد از جنوب آسياب آبي بندو1؛ (بازيار.)1385 ،

(تصوير  .)7پالن آسياب آبي دوقلو شکرک؛ (ترسيم :عالئي بخش).

مطالعه و بررسي آسيابهاي آبي ساساني در /....

(تصوير  .)8نماي کلي آسيابهاي دوقلو شکرک؛ (ابراهيمي؛ .)1386

(تصوير  .)9آسيابهاي آبي دزفول؛ (افسر.)1383 ،

(تصوير  .)10ديد از شمال ،تنوره همراه با کانال آب آسياب گنوي؛ (ابراهيمي.)1386 ،
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و بصورت زيرزميني وارد ميشد .آب به اندازهيي در اين تنوره
(غربي) ،ارتفاع ميگرفت که براي جلوگيري از سرريز آب
اضافه ،ارتفاعي در حدود يک متر در باالي تنوره ايجاد کرده
بودند (ابراهيمي.)1384 ،

(تصوير  .)11پالن آسياب آبي گنوي؛ (ترسيم :عالئي بخش).

از وجود آسياب آبي از دوران ساساني در استان هرمزگان
گزارشي بدست نيآمد.
نکاتي پيرامون آسيابهاي آبي شناسايي شده از دورة ساساني

آسيابهاي ساساني شناسايي شده در استان بوشهر از کانالهاي
آب ،تنورههاي بلند و نشينبند تشکيل شدهاند (نگارنده).
در آسياب «دوقلوي شکرک» در استان بوشهر ،آب از
ارتفاعات بوسيلة کانال آبرساني به تنورة شرقي (تصوير)1
وارد و به بخش تحتاني تنوره که از مجراي مدور و کوچکتر
در حدود 20سانتيمتر تشکيل شده با فشار عبور ميکرد و از
کانال ارتباطي تنورة اين آسياب ،بطرف تنورة غربي (تصوير)2

تنورههاي آسيابهاي ساساني استان بوشهر ،بجز تنورة
غربي آسياب دوقلو شکرک ،براي ايستايي و استحکام بيشتر،
به کوه تکيه دارند (نگارنده).
براي تأمين آب آسيابهاي دزفول ،در فصول کمآبي حجم
آب رودخانه ،براي باالآمدن سطح آب و همچنين انحراف آب،
بسمت آسيابها از سبدهاي حصيري (که درون آنها را پر از
سنگ ميکردند و روي هم قرار ميدادند) استفاده ميشد که
در مجموع يک بند انحرافي را تشکيل ميدادند و در اصطالح
«چوسله» گفته ميشد (آذرکيش.)1390 ،
محلي به آن
َ
در آسيابهاي شوشتر (سيکا) ،آب بوسيلة سه تونل حفر
شده به مجموعة آسيابها وارد شده و جريان آب از طريق کانالها
باعث حرکت پرههاي آسيابها ميشود و پساب آسيابها بصورت
آبشارهاي مصنوعي زيبا به محوطهيي حوضچه مانند ميريزد
که يك ويژگي بسيار زيبا و منحصر بفرد را در اين مجموعه
رقم ميزند (سلحشور.)40-45 :1388 ،
از ويژگيهاي آسيابهاي چرخي ،افقيبودن محور چرخش
پرههاست که در اين نوع از آسيابها يک شفت فلزي متصل به
سنگ بااليي و پرههاي آسياب ،نيروي چرخشي پرهها را به
سنگ بااليي منتقل ميکند (همانجا).
در مجموعه سازههاي آبي شوشتر ،شاهد اتاقکهايي
بنام «شوادون» ،1بموازات مجراي شتابدهندة آب ورودي
به آسيابهاي آبي هست که از حجاري سنگ و صخرههاي
شني ساخته شدهاند ،درگذشته اين اتاقکها ،محل استراحت
آسيابانان در روزهاي گرم تابستاني شوشتر بوده است
(معلمي.)1392 ،
 .1شبستان.

مطالعه و بررسي آسيابهاي آبي ساساني در /....

نتيجهگيري

آسياب تنورهيي و چرخي (روگرد) ،در مناطق کم آب قابل
استفاده بود؛ در حالي که آسيابهاي شناور در مناطق مسطح و
پر آب ساخته ميشدند.
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 سرافرازي ،رضا؛ «آسيابهاي کمره و پيشينة آسيابهاي آبيدر ايران» ،مجلة علوم اجتماعي دانشگاه عالمة طباطبايي ،شمارة
پنجم ،پاييز و زمستان .1373

آسيابهاي آبي ساساني حوزة خليجفارس ،بخصوص آسياب
دزفول و شوشتر (سيکا) ،با رعايت آخرين اطالعات و جزئيات
علم هيدروليک ساخته شده بودند .بر اين اساس ،ميتوان
گفت علم هيدروليک ،قبل از اينکه با رياضيات پيشرفته رشد
پيدا کند ،در ساخت اين سازهها استفاده شده بود.

 سلحشور ،حکيمه؛ «شوشتر ،شهر آبشارها و سازههاي زيبايآبي» ،مجلة جغرافيا رشد آموزش جغرافيا ،شمارة  ،89زمستان .1388
روزنامه

 معلمي ،سيد محمود؛ سازههاي 4000سالة آبشارهايشوشتر ،خراسان (روزنامة صبح ايران) ،شمارة  ،18647پنجشنبه

فراواني نوع آسيابهاي آبي در منطقة شمالي خليجفارس،
بترتيب :تنوره ،چرخي و شناور هستند.

 22اسفند .1392
گزارش

اگرچه مستنداتي از دورة پيش از دورة ساساني ،درمورد
آسيابهاي آبي کرانههاي خليجفارس وجود ندارد؛ ولي بنظر
ميرسد با توجه به کيفيت اجرايي ،اين آسيابها ميراثي کهنتر
از دورة ساساني داشته باشند.

 ابراهيمي ،نصراهلل؛ آسياب آبي دوقلو ،گزارش ثبت شده،معاونت پژوهشي ،آرشيو مرکز اسناد ميراث فرهنگي استان بوشهر،
.1384
 ــــــــــــــــ؛ آسياب آبي گنوي ،گزارش ثبت شده،معاونت پژوهشي ،آرشيو مرکز اسناد ميراث فرهنگي استان بوشهر،

آسيابهاي آبي در حوزة شمالي خليجفارس ،با تغييراتي
مختصر و متأثر از اقليم منطقه ،مشابه ساخت آسيابهاي آبي،
در ديگر مناطق ايران است.

.1386
 افسر ،آرش؛ آسيابهاي قديمي دزفول ،گزارش پيشنهاد ثبتآثار در فهرست آثار ملي ايران ،معاونت پژوهشي ،آرشيو مرکز
اسناد ميراث فرهنگي استان خوزستان.1383،

آسيابهاي آبي استانهاي حاشية خليجفارس ،مؤيد استيال
و تفوق فرهنگ و معماري ايراني ،در هر يک از دورههاي
تاريخي است.

 بازيار ،علي؛ آسياب آبي بندو ،1گزارش ثبت شده ،معاونتپژوهشي ،آرشيو مرکز اسناد ميراث فرهنگي استان بوشهر.1385 ،
 ـــــــــ؛ آسياب آبي بندو ،2گزارش ثبت شده ،معاونتپژوهشي ،آرشيو مرکز اسناد ميراث فرهنگي استان بوشهر.1385 ،

مصالح متداول در ايجاد آسيابهاي آبي مناطق ،بطور عموم
از سنگ و ساروج و همچنين استفاده از عوارض طبيعي 1است.

اينترنت

 -آذرکيش ،محمد؛ آسيابهاي آبي دزفول ،قرنها گردش آب

با مطالعة جامع ميانرشتهيي ،در مورد آسيابهاي آبي اين
مناطق ،ميتوان به تدوين و تکوين دانش اقتصاد؛ کشاورزي؛
مکانيک؛ فيزيک و سازههاي هيدروليک در منطقه تحقق
بخشيد.
 .1سنگهاي دل کوه که از آن براي احداث آسيابها استفاده ميشد .کوهها
جزئي از عوارض زمين هستند.

و سنگ ،سايت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خوزستان،
نوشته شده در دوشنبه  4مهر.1390
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