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  *پور علی عمرانی

  **محمدامین اسالمی

  ***فاطمه داوري

 
  چکیده

آثـار   عنـوان  بـه ، انـد  داشـته  بر عهده يد کشاورزیند تولیفرا در یمهم نقش ،رانیخ ایکه در تار ها آسیاب

امروزه با توجه به تغییـر  است، آن  فیزیکی تأسیساتاز عملکرد و  متأثر ها آنمعماري که ساختار کالبدي 

تاریخی کاشان مطرح  هاي آسیابدر این پژوهش، دو پرسش در مورد . ندا به فراموشی سپرده شده اوريفن

زراعـی چـه    هـاي  زمـین اصلی  هاي حوزهدر چه نقاطی وجود داشته و با شهر تاریخی و  ها آسیاباست: 

ن مطالعه که یا درکارکردي بوده است؟  فضایی داراي چه اجزاي ها آسیابمعماري این ؟ اند داشتهارتباطی 

بـا شناسـایی و   میدانی کالبد معمـاري اسـتوار اسـت،     هاي برداشتمطالعات تاریخی و بررسی و  بر پایۀ

منابع آبی در ارتباط با  ،نسبت به شهر ها آن یابی مکانمرتبط با عوامل شهري،  برون يها این آسیاب مطالعۀ

 هـا  آن کـارکردي معمـاري   فضـایی  شناسی سپس به گونهمطالعه شده،  يهاي مختلف کشاورز ز حوزهیو ن

ـ مـورد تحل موردي آسیاب آخرین  نمونۀ ،در ادامه شود. یم پرداخته ـ  قـرار  ییفضـا  کالبـدي ل ی ـ گ یم . ردی
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 m.amin.eslami@gmail.com /نویسنده مسئول، دانشگاه کاشان کارشناسی ارشد معماري **

 davari@miras.ac.ir/ مربی گروه مرمت، مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی ***

 

 یترویجمقاله علمی

هاي شناسی معماري آسیاب مطالعه و گونه

 موردي  کاشان با تحلیل نمونۀشهري  برون

 آسیاب آخرین
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آبی پیرامون کاشان، در ارتباط با مسیرهاي اصلی حرکت آب و در سه محـور طبیعـی شـامل     هاي آسیاب

ك به راوند قرار زلتحر و محور حرکت نهر بر فین به کاشان، نهر قهرود به منطقۀسلیمانیه در محور  ۀچشم

مبتنی بر سازمان فضایی آن، و فناوري بومی ساخت و  ها روش که بر پایۀ ها آسیابمعماري این . اند داشته

ورودي، تختگـاه، راهـروي    بـر  مشتملفضایی  ي، داراي اجزاگرفت میشکل  فرایند آسیاب ۀعملکرد ویژ

  بوده است. آسیا، تنوره، کانال سرآب میانی، جابار، اتاق آسیابان، طویله، پشکمبه، سنگ

 .نیاب آخریاب، آسیآس ياب، کاشان، معماریآس :ها واژهدیکل

  

  

  مقدمه. 1

امـا   ؛نیازهاي غذایی او بوده اسـت  تأمین براي از زندگی بشر جدانشدنیکشاورزي همواره جزئی 

از  اي گونـه شـاهد   ،منـاطق  عمـوم در  ،نبـوده  اسـتفاده   قابل شده برداشتشکل  غ�ت به که آنجا از

خـود را   نیـاز  موردکه انرژي اینبسته به  آسیاب. مهستیبه نام آسیاب کارکردگرا و صنعتی معماري 

 ي، دارایخیمهم تار ياز شهرها یکی عنوان بهکاشان  .دارد یانواع مختلف ،کند می از چه منبعی تهیه

بیشـتر   کـه اکنـون،   بوده است شهري درونو  شهري برون ۀدر دو دست ها آسیابع از یوس اي گستره

ـ بـاقی مانـده اسـت. ا    ها آنتخریب شده و فقط شمار معدودي از  ها آسیاباین   را هـا  آسـیاب ن ی

 گیـري  شـکل  کـه  دانست یخیکاشان تار کشاورزي بر یاقتصاد مبتن رۀیاز زنج یمهم توان حلقۀ یم

حومـۀ شـهر در    یزراعـ  هـاي  زمینکاشان و در ارتباط با  وند با منابع محدود آب حوزۀیدر پ ها آن

ـ اهم يدارا ،خـود  يز سـاختار معمـار  یو ن يشهر یابی مکان عرصۀ ن یـ عمـوم ا  ار اسـت. یت بسـ ی

عملکردگـرا   ، ییفضـا  دهـی  سـازمان عنصر آب بوده و در فـرم و   تأثیر ژه تحتیو طور به ها آسیاب

وند یدر پ کارکردگرا يژه و بارز از نوع معماریو اي نمونهتوان  یم را ها آسیابن منظر، یهستند. از ا

بـه  ، هـا  آسـیاب  زمینـۀ  درموجـود   یتوجه به فقر مطالعاتبا  این مقاله ،ن اساسیا بر با آب دانست.

کـافی بـراي اسـتخراج    مکتـوب  دلیل نبود منابع  به پردازد. یم کاشاندر  يمعمار ۀدین پدیا یبررس

 گـروه  برداشـت  بر اسـاس و میدانی ز طریق تحقیقات محلی و ا ها دادهبیشتر ، نیاز مورداط�عات 

  .به دست آمده است تحقیق

  شناخت آسیاب و انواع آن .2

معناي نرم کردن دانه بـه   آس در فارسی به که تشکیل شده »آب«و  »آس«آسیاب از دو بخش  واژۀ

در . کنـد  مـی  گویند که نیروي چرخشی خـود را از آب تهیـه   می است و آسیاب به آسی زیر سنگ
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ن در نهـاده کـه سـنگ زیـری     همدو سنگ گرد و مسطح بر«: است آمدهزیر واژه آس  هنگ معینفر

ت دست آدمی یا ستور یا باد یا آب یا بـرق و یـا   فوقانی به قوو سنگ  میان میلی آهنین و جزء آن

بـر تعریفـی کـه     بنا. )44 :1381 ،نی(مع »ز آن را خرد کند و آرد سازدج بخار بچرخد و حبوب و

سنگ با چه نیرویی به گردش  کهاینیکسان بوده و تنها بسته به  ها آسیاباساس کار تمام  ،ذکر شد

  .دشو می بندي دستهدامی بادي و ، آبی، به انواع دستی ،درآید

  آسیاب دستی. 1ـ1

 سـنگ  تختـه کـه دو   ، طوريکرده می با نیروي بازوان آدمی کار که است ي آسیابها از اولین نمونه

و دو نفـر   گرفته قرار هم  رويبر  ،داشته اي استوانهمسطح و دیگري حالتی  ها آنبزرگ که یکی آز 

سـبب غلتیـدن سـنگ     ،سـمت مخـالف خـود    به )شکل اي استوانه( با�ییترتیب با حرکت سنگ  به

ـ  . شـدند  هـا مـی   آسیاب دانه نهایت دربا�یی بر روي سنگ زیرین و  ان در میـان  ایـن روش همچن

  .است عشایر رایج

  آسیاب دامی. 2ـ1

در برخـی از نقـاط ایـران اصـط�ح      ،که انسان دام را براي آسـیاب بـه خـدمت گرفـت    آن از  پس

از نیروي چارپایان همچون اسب یـا شـتر    ها آسیابگونه از  در این که آنجا از. پدید آمد »خرآس«

اصط�ح عصـارخانه  . گفتند می به آن خرآس ،شد می سنگ رویی استفاده درآوردنبراي به گردش 

  .است و یا اسب عصاري هم مربوط به آن دوره

  آسیاب بادي. 3ـ1

 تـرین  قـدیمی  تردیـد  بـی امـا   ،از نیـروي بـاد بـراي آسـیاب مشـخص نیسـت       گیري بهرهزمان دقیق 

نـد  ا هزارسالهان قرار دارند که داراي قدمت چنداز سیستان تا قهست اي منطقهي بادي ایران در ها آسیاب

متري قلعه مچی در جنوب غربـی زابـل    800اب بادي در یتوان به آس می ي پابرجاي آنها و از نمونه

  .ینات خشتی و جدار و نماي خارجی آن گویاي هویت تاریخی آن استیآثار تزاشاره کرد که 

: نویسـد  مـی  گونه بادي سیستان ایني ها آسیابطرز ساخت  ، دربارۀپژوهشگر هلندي ،بار هتون

در بخش پـایین   :ساختمان آسیاب داراي دو بخش است .سازند می برج بلندي مانند منار ،در آغاز«

در بخـش بـا� چرخـی    ، کند می چرخش سنگ غ�ت را آرد اثر بري آسیاب قرار دارد که ها سنگ

ب بـه  آسـیا   سنگحرکت چرخ و محور آن  اثر برو  آید درمیقرار دارد که با نیروي باد به حرکت 

 چهـار شـکاف در دیـوار ایجـاد     هـا  سیسـتان پس از پایان این بناي دو اشکوبه . آید درمیچرخش 
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از درون  هـا  شـکاف . و باروهاسـت  هـا  برجدر  تیراندازيي ها شکاف سانب ها شکافاین  ؛کنند می

از دم  دمـی کـه   سـان ب، وزد مـی  با نیروي بسیار به درون ها شکافباد از میان این . شوند می تر تنگ

  .)32 :1391، (خشایار »شود می آهنگري خارج

  آسیاب آبی. 4ـ1

 از یبعضـ  در و نامنـد  یمـ  »آس آب«یـا  » آب آسیا«را  آن و گردد یم آب يروین با که است ییایآس

را نیز بـه   »طاحونه«و  »طاحون«عربی  ، کلمۀاصفهان و تربت، کرمان، خراسان يروستاها و شهرها

گیـري نیروهـاي    گامی بزرگ را در راستاي بـه خـدمت   ،ایرانی با ساخت آسیاب آبی. برند می کار

ـ   اصـیل از  1.فناوري برداشـت  تر ژرفطبیعی و شناخت  تـوان   مـی  ي آسـیاب آبـی  هـا  هتـرین نمون

  .را نام برد ي کاشانها آسیاب

 شـیبی و چرخـی  ، اي تنـوره انواع آسیاب آبی که شـامل  ، با توجه به اهمیت این نوع از آسیاب

  .گیرد می ردر ادامه مورد بررسی قرا ،است

 )ا پرهی(نورس  اي تنوره ابیآس. 1ـ4ـ1

 يهـا  شهرسـتان  مثـل  ؛شود یم استفاده ،دارند سرچشمه و قنات آب که آب کم يجاها در ابیآس نیا

 سـنگ  دو، چـرخ پـره  ، تنـوره  یک از ابیآس نوع نیا یساختمان نظر از. دگلیب و آران، نطنز، کاشان

 را آب )3 و 2(تصـویر   تنـوره . )1(تصویر  اند شدهل یتشک گرید ۀقطع چند و یفوقان و یتحتان مدور

بـه   ،شـود  یمـ  خـارج  تونـل  نیا ینیایپ يمجرا از که یآب و رساند یم تر پایین سطح به با�تر سطح از

ـ  ياهایآسـ . آورد درمی به گردش را آن و دکن یم برخورد يعمود محور با چرخ يها پره  دو در را یآب

  .شدند یم نصب (خانه) دوم ۀطبق در ها سنگ و خانه) ریز( اول ۀطبق در ایآس ۀپر، ساختند یم طبقه
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  )3 :1387 ،پارسایی و گودرزنیا( اي تنوره: مقطع آسیاب 1 تصویر

 
  آسیاب آخرین ۀ: تنور2 تصویر

  
  آسیاب آخرین تنورۀ: 3 تصویر

 وارد يادیـ ز فشار یقاشق يها پره يرو آب که  طوري به ،است متر 10 تا 6 یسنگ ۀتنور ارتفاع

 آب دم ،باشـد  ثابت آب ارتفاع نکهیا يبرا. آورد درمیگردش  به را» پره چاله«ا یآس چرخ و کند یم

 دهنـد کـه   مـی  قـرار  اي تختـه  ،تنوره و آب دم نیب آب انیجر يزیمم يبرا. کرد توان عوض یم را

 هنگـام  بـه  نکـه یا يبـرا . نامنـد  یم زان) (کلوه بند آب تختۀ را آن و کند یم زیاد و  کم را آب انیجر

 و بسـته  متحرك سنگ يرو یچوب خی(چلوك) به م طناب ،نکند گردش ییرو سنگ، ایآس يکاریب

  .بندند یم استیآس وارید در که اي حلقه به را طناب سر

خه گـرد  ی يرو ؛افتد یم داخل آن یآهن لیم که دارد (یخه) يعمود اریش، یچوب تنۀ يبا� قسمت

و  گـذرد  یم يریز سنگ داخل از یآهن گردان ۀلیم. کند یم را اتاقان گردی و صاف است و کار بالشتک

  .ردیگ یم قرار ییسنگ رو داخل یدگیبر در که است اسپاره)( يتبر يدارا خود نوك در

 سوراخ آن وسط گذارند یم هم کنار یوقت که است اي دایره نیم چوب تکه دو از عبارت پاخونه
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 در را آهن گرد ۀلیم سر. شوند یم داده قرار نیریز سنگ وسط سوراخ در ها بالشتک. داشت خواهد

 خیم .گردد تبر يرو لیمستط سوراخ مناسب تا آورند درمی یلیشکل مستط به دهیکوب خود هیال یمنته

 اند گرفته آهن با را ماسون ۀیپا دور .شود یم وصل ماسون ته به خود چهارگوش سمت سر از یآهن

 پاخونه دار شیب سوراخ در خیم زیت سر. بشکند هم در ماسون و گیرد قرار وسط در درست خیم که

  .است رفته فرو (خشتک) یآهنۀ لیم يرو

 در را غـ�ت  که شده احداث دول نام به یمخزن سنگ يبا� يمتر مین و کی ارتفاع در و کنار در

 بـه  شـده  نصب دول نییپا به که سول ای زه ویر گچ اصط�ح به ای یق ناودانیطر از گندم. زندیر یم آن

ـ  به آن سر کی. شود یم ختهیر گلونه ای آره ۀحلق نام به یفوقان سنگ وسط سوراخ  سـر  و نـاودان  ۀلب

ـ آوزیر، سنگ با چرخش که ردیگ یم قرار تنگ با مماس آره ۀحلق داخل در گرشید  بـه  را نـاودان ، زی

 به. زدیر یمفرو آره حلقۀ داخل به ناودان از لبۀ تدریج به گندم، ارتعاش نتیجۀ در و آورد درمی ارتعاش

 و تنـد  از را ابانیزنگولـه آسـ   نیا. آید درمی صدا به اثر ارتعاش در که شده بسته يا زنگوله ،چوب نیا

  ).3 :1387 ،پارسایی و گودرزنیا( کند یم خبر آب شدن متوقف ای و سنگ دنیچرخ کند

  ناودانه ای يناوب ایآس. 2ـ4ـ1

 حاصـل  تـوان  یمـ  را اي هتنـور  ابیآسـ . )4 است (تصویر اي تنوره يایآس هیشب اریبس يناو ابیآس

 حرکت به آب انیجر وسیلۀ به یافق چرخ ،مورد هر دو در. دانست يناو ابیآس تر دیرهنگام تحول

ـ  ای ساده يمجرا کی قیطر از آب، يناو يایآس در اما آید درمی  انیـ جر ایآسـ  ۀپـر  و ن منبـع یناو ب

 ينـاو  يایآس .دیآ یم دست به تنوره ای آب فشار از آب انیجر ،تنوره يایآس در آنکه  حال ؛ابدی یم

، سـطح  اخـت�ف  و آبشـار  وجـود  کـه  اسـت  مناسب جانیآذربا مانند یکوهستان مناطق يبرا شتریب

 چهار یعنی، ي�دیم چهارم قرن از بعد آروبه ای تنوره نوع از يایآس. کند یم را تسهیل آن از هاستفاد

  .)3 :همان( است شده داریپد ترانهیمد ۀحوز در، یآب يایآس تولد از بعد قرن

  
  )4 :1387 ،پارسایی و گودرزنیا( ياب ناوی: آس4 ریتصو
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  یوسیترویو ای یچرخ يایآس. 3ـ4ـ1

آسیاب و محل احـداث   ۀچرخ یا پر درآمدندر سیستم به حرکت  ،تفاوت این آسیاب با نوع قبلی

قرار داشته و یا از طریق قنات کـه بـر روي    ها در کنار رودخانه معمو�ًزیرا آسیاب ناوي  ؛است اثر

کـه از نـامش    گونـه  همـان ولـی آسـیاب شـناور    . است آمده درمیریخته به حرکت  می ي آنها پره

برخـورد بـا    اثر بري آن عبور کرده و ها شده و آب از زیر پره می در میان رودخانه ساخته ،آید برمی

از  هـا  توسـط پـره   تولیدشدهنیروي  نتیجه در. )5تصویر است ( آورده درمیآن را به حرکت ، ها پره

شـده و باعـث    مـی  به محور عمودي منتقـل  دنده چرخکمک دو  محور افقی (شفت افقی) به طریق

جـا غیـر از    استفاده از ایـن آسـیاب در هـیچ   . خرد شدن گندم شده است نتیجه درحرکت سنگ و 

  .)1385 ،(رخشانی دزفول یافت نشده و یا حداقل ذکري از آن به میان نیامده است

  
  )4 :1387 ،پارسایی و گودرزنیا( یاب چرخی: آس5ر یتصو

  

  ها آنسرزمینی  ي نفوذها ي کاشان و حوزهها آسیاب. 3

کویر  ۀمرکزي ف�ت ایران و در حاشی ۀشهرهاي تاریخی ایران است که در محدود جمله ازکاشان 

بـا   ،کاشـان  جملـه  از ،ي بشـري در ایـران مرکـزي   هـا  ي تشکیل تمـدن ها کانون. قرار گرفته است

تـوان بـه آب    مـی  در کاشانپایدار ترین منابع آبی  از مهم 2.اند ارتباط نزدیکی داشتهي آب ها چشمه

  .)6(تصویر  داشاره کر برزكهاي قهرود و نهرسلیمانیه در فین و  چشمۀ
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   ي زراعی و منابع آبی شهرها : محدوده شهر کاشان و زمین6 تصویر

  اول) (ترسیم از نگارندگان برگرفته از کتاب تاریخ کاشان، فصل

  

 داراي 3سـلیمانیه  آب چشـمۀ سـبب   بـه  ،فین واقع در جنوب غربـی کاشـان  و روستاي منطقه 

از پوشـش  ، چشمه نقش آب جوشندۀ. از آبادانی و سرسبزي برخوردار بوده استهاي بسیار و  باغ

 ین عنصـر موجـود در آن بـه شـمار    تر که باغ فین رفیع دست پایین ویژه بهي پیرامون و ها وسیع باغ

و کشـتزارهاي   هـا  بـاغ  منظومۀ ترین دلیل وجود باغ فین و سلیمانیه مهم چشمۀ. هویداست، آید می

، شـود  می تا به شهر نزدیک آن از مظهرسلیمانیه  در طول مسیري که آب چشمۀ .پیرامون آن است

برخـی از  . انـد  وجود داشـته  ،آمدند درمیي فراوانی که با نیروي حاصل از آب به حرکت ها آسیاب

آب چشـمه از  . گردند می دارند و می هنوز هم انرژي حاصل از آب چشمه را گرامی ها آسیاباین 

 4شـود  مـی گذشـته و وارد باغـات    هـا  آسـیاب طریق انشعابات وارد فین شده و در مسیر خـود از  

  .)7(تصویر 
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  هاي فین و نظام تقسیم آب، گروه مطالعات و پژوهش باغ ایرانی  : جانمایی آسیاب7 تصویر

 )1383ـ1380ها،  (دفتر فنی موزه

مهـم  پایـدار و  یکی دیگر از منابع آبی 

بـرزك   قنات نـابر  ،کاشاندر مجاورت 

کوهسـتانی   ۀایـن رود از منطقـ   5.است

گیـرد   می شمال غربی کاشان سرچشمه

شود و به ایـن   می و وارد دشت کاشان

 کشـاورزي  لحاظ ازراوند  سبب منطقۀ

 کاشانجزء مناطق غنی ، ها و وجود باغ

ایـن اراضـی مـزارع    در گذشته،  .است

گندم و جو بوده اما امروزه با توجه بـه  

تغییــر شــرایط و نیازهــاي مــردم ایــن 

ي میـوه شـده   هـا  تبدیل بـه بـاغ   مزارع

  .)8(تصویر  است

  

  

 هاي راوند و مسیر حرکت آب (تهیه و ترسیم: نگارندگان) : جانمایی آسیاب8تصویر                              
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اسـت کـه از    اي گونـه  بـه مسیر آب  ؛دتوان به نهر قهرود اشاره کر می کاشان از دیگر منابع آب

 نزدیک کاشان ادامـه ، لتحر تا منطقۀ قمصر ـ  قهرود سرچشمه گرفته و در مسیر کاشان هاي کوه رشته

در طـول   ؛کـرده اسـت   مـی  رسـانی  آباین رود در مسیر خود باغات و مزارع متعددي را . یابد می

  .باقی نیست ها آنآسیاب بوده است که در حال حاضر اثري از  هفتتعداد  آن،مسیر 

تـرین عامـل در    توان مهـم  می را و نهر قهرود نابر چشمۀ، سلیمانیه منبع آبی چشمۀ حضور سه

در طـول  . ي اصلی اقتصاد شهر مبتنی بر فرآوري گندم و جو و تولید آرد دانستها پایه گیري شکل

ها عبـور کـرده و وارد مـزارع     ؛ آب از این آسیاباند آمدههاي متعددي به وجود  مسیر آب، آسیاب

تـوان   مـی  لذا گرچه کارکرد اصلی این سه منبـع آب در ارتبـاط بـا شـهر کاشـان را     شده است.  می

ت و سـاخ  ریـزي  برنامـه اما ساختار اقتصادي شهر بـا  ، تحت نفوذ دانست ۀي محدودها آبیاري باغ

کند و منجر به پیـدایش   می پیوند بیشتري را با آب برقرار، در مسیر حرکت این منابع آب ها آسیاب

  .شود می معماري تولیدي در ارتباط با آب و کشاورزي

دستۀ کلـی   سهتوان به  می ها آننفوذ  موقعیت قرارگیري و حوزۀ لحاظ ازي کاشان را ها آسیاب

 محـور ي هـا  آسـیاب و  راونـد  ي منطقـۀ هـا  آسیاب ،فین منطقۀي ها آسیاب :)6 (تصویر دتقسیم کر

  .قمصرـ   کاشان

 فین ي منطقۀها آسیاب. 1ـ3

نزدیک به چهل آسیاب در این منطقه موجود بـوده اسـت کـه از ایـن      ،بر اساس مطالعات تاریخی

ـ « .انـد  فعـال کـه در حـال حاضـر     مانده  باقی شماري انگشتمجموعه تنها تعداد  در ، فـین  ۀدر قری

آید و چهـل آسـیاب آن    می از یک سنگ بیرون است عظیم که اي چشمه ،فرسنگی شهر کاشان یک

سلیمانیه و با توجـه بـه رونـق اقتصـادي      ۀبا توجه به قدمت چشم .)44 :1340 ،رازي( »دایر است

قـدمت   کـم  دسـت زیـاد بـوده و    هـا  آسـیاب رسـد عمـر ایـن     مـی  به نظـر  ،شهر کاشان در گذشته

ي کاشـان از  ها آسیاببوده و همانند دیگر  اي تنورهاز نوع  ها آسیاباین  .داشته باشند صدسالهچند

در ادامه به معرفی معـدودي از   .کنند می استفاده آسیا سنگ درآوردناخت�ف سطح براي به گردش 

  :پردازیم می ها آسیاباین 

  آسیاب باقري. 1ـ1ـ3

. فـین قـرار دارد   ـ  در ضلع جنوبی محور کاشـان ، متري از باغ فیندویست  فاصلۀآسیاب باقري به 

 از هـا  دیواره و سقفدر از سنگ و ، در پی ؛با مصالح سنگ و آجر ساخته شده است آنساختمان 

تمـامی   اکنـون  هـم که شیوۀ طاق و تویزه اجرا شده  سقف این ساختمان به. استاستفاده شده  آجر
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فضاهاي  .ینات خاصی نداردیساختمانی و معماري تز نظر ازاین بنا . اندود شده است گچسطح آن 

. اسـت  این بنا شامل یک فضـاي اصـلی بعـد از ورودي و فضـاهاي طـرفین آن یعنـی انبـار غلـه        

پـس از  . شـود  مـی  راهرویی وجود دارد که در اصطبل ساختمان بـه آن بـاز   ،روي در ورودي هروب

گذشتن از این راهرو و با یک در جداکننده به فضاي اصلی یعنـی فضـاي مخصـوص آرد کـردن     

  .)9(تصویر  رسیم میگندم 

 آسیاب واعظی. 2ـ1ـ3

شـکل  . فین قـرار دارد  ـ  ضلع جنوبی محور کاشاندر ، متري از باغ فینسیصد این آسیاب به فاصلۀ

ي کاشـان شـامل یـک فضـاي     هـا  آسـیاب کلی پ�ن و فضاهاي ساختمان این آسیاب مانند دیگـر  

مصـالح  . باشـد  مـی ، ب اسـت آسـیا  سـنگ طویله و بخش اصلی که محل قرارگیري ، انبار ،ورودي

 ۀشـیو  سـقف بنـا بـه   . در پی از سنگ و دیواره از آجر است ،در ساختمان آسیاب واعظی کاررفته به

این بنـا نیـز   . اند شدهاندود  گل کاهبا  ها بام پشتطاق و تویزه اجرا شده و نماي خارجی بنا و سطح 

  .)10(تصویر  نیستینات خاصی یساختمانی و معماري داراي تز لحاظ از

 
  )میراث فرهنگی کاشان(پإلن آسیاب باقري  :9 تصویر



 

 

 

 

 

 

 

 

 
شناسیکاشان  

)23(پپاپی  15شمارۀ   

1398ستان پاییز و زم  
 

124  

  
  )میراث فرهنگی کاشان(: پإلن آسیاب واعظی 10 تصویر

  

 راوند ۀي منطقها آسیاب. 2ـ3

ي هـا  آسـیاب یی است کـه تعـدادي از   ها دیگر محدودهاز راوند واقع در شمال غربی کاشان  منطقۀ

 مـورد آب چشمه از نابر حرکت کرده و در مسیر خـود انـرژي   . کاشان را در خود جاي داده است

 شـاخه تقسـیم   چهـار سـلت بـه    ده و سـپس در محلـۀ  کر می تأمینآسیاب را  دهبراي گردش  نیاز

ترتیـب در معبـر آن    ده باب آسیاب است که بـه « :آمده است کاشان تاریخدر کتاب  .شده است می

باغی و اشجاري مخصوص صاحب آن آسـیاب   ،نهر واقع شده و در حوالی هریک از آن طواحین

 »مقسمی است که منقسم بـه چهـار برجـه گـردد     ،شود و چون وارد دشت راوند شود می مشروب

 کـام�ً قابل شناسایی است و بقیـه   ها آندر حال حاضر تعداد کمی از  .)83، 1344 ،ضرابیک�نتر (

 ازجملـه ... قاضـی و ، کوچـک ، خـان ، سـرراه ، صـفا ، وزیـر ، ي میرحیدرها آسیاب. اند شدهتخریب 

نیـز از نـوع    ها آسیاباین . باقی است ها آني این منطقه هستند که فقط جزئیاتی از کالبد ها آسیاب

  .باشند می اي تنوره

 آسیاب میرحیدر. 1ـ2ـ3

قـرار   قـم ـ  آسیاب میرحیدر است که در کنار اتوبان کاشان ،ي این منطقهها آسیاباولین آسیاب از 

ي آن تخریـب  هـا  کالبدي هنوز پابرجاست و تنها قسمتی از جداره نظر ازاین آسیاب . گرفته است

(تصـویر   آجري اسـت  اکثراًباشد و ساختمان بنا  می طاق و تویزه اکثراً ها پوشش سقف. شده است

  .)12و  11
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  دریرحیاب می: آس11ر یتصو

  

  
  (برداشت و ترسیم: نگارندگان) دریرحیاب می: پإلن آس12ر یتصو

 آسیاب وزیر. 2ـ2ـ3

  .است قمـ   آسیاب وزیر در نزدیکی اتوبان کاشان، دومین آسیاب

 آسیاب صفا. 3ـ2ـ3

ساختمانی است دوطبقه کـه از ایـن حیـث در     آنبناي  .صفا نام دارد، مسیر بعدي در ادامۀآسیاب 

. دوم مخصوص مسافرین و آسیابان بـوده اسـت   طبقۀ. است فرد منحصربهي کاشان ها آسیابجمع 

مخصوص انبار و نگهـداري  ، افراد بومی ی کوچک قرار دارد که به گفتۀفضای ،در کنار این آسیاب

کالبـد اصـلی سـاختمان در حـال تخریـب و فقـط قسـمتی از         ،در حال حاضـر  .استآذوقه بوده 

  .)14 و 13 (تصویر باقی مانده است ها جداره
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  اب صفای: آس13ر یتصو

  

  
  (برداشت و ترسیم: نگارندگان) اب صفای: پإلن آس14ر یتصو

 
 آسیاب سرراه. 4ـ2ـ3

آسیاب چهارمی قرار دارد کـه بـه آسـیاب سـرراه معـروف       ،بعد از آسیاب صفا و در امتداد اتوبان

 هـا  و تنهـا قسـمتی از جـداره   ي منطقه تخریب شده ها آسیاباین آسیاب نیز همچون دیگر . است

بزرگ و مجزا از آسـیاب اشـاره    نسبتاًتوان به فضایی  می آني ها ویژگی جمله از. باقی مانده است

  .)16 و 15 (تصویر شده است می طویله از آن استفاده عنوان بهرود  می کرد که احتمال
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  اب سرراهی: آس15ر یتصو

  
  (برداشت و ترسیم: نگارندگان) اب سرراهی: پإلن آس16 ریتصو

  

 آسیاب کاشانی. 5ـ2ـ3

 شناسـایی   قابـل آخرین آسیاب 

ــیر و در ایــن منطقــه    ،در مس

بنــاي . آســیاب کاشــانی اســت

مقدار اندکی از  جز بهساختمان 

تخریب شـده و   کام�ً ها جداره

 آن باقی مانده است ۀفقط تنور

  .)18 و 17 (تصویر
 : آسیاب کاشانی17تصویر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
شناسیکاشان  

)23(پپاپی  15شمارۀ   

1398ستان پاییز و زم  
 

128  

  
 (برداشت و ترسیم: نگارندگان) یاب کاشانی: پإلن آس18ر یتصو

  

  قمصرـ  کاشان محوري ها آسیاب. 3ـ3

سازوکار و  لحاظ ازکه  استواقع  قمصر ـ در مسیر کاشان ،ي کاشانها آسیاباي دیگر از  مجموعه

در ابتدا هفت عدد  ها آسیابتعداد این  .)19تصویر ( باشد می اي تنورهي ها آسیاباز نوع ، عملکرد

و آسـیاب   »آل یاسـین «آسیاب ششـم   :آن قابل شناسایی است نمونۀ دوکه از این تعداد فقط  بوده

بـه دوران قاجـاري    هـا  آسـیاب قدمت ایـن   ها آنثبتی و نتایج  هاي گزارشبر طبق  ».آخرین«هفتم 

  .گردد بازمی

  
  قمصر ـ ي محور کاشانها آسیاب: موقعیت قرارگیري 19تصویر 

  

ي آل یاسـین  ها آسیاب. شود می تأمیناز سد و نهر قهرود  ها آسیاببراي این  استفاده موردآب 

معرفـی و تحلیـل آسـیاب     ،ند کـه در ادامـه  دیگرو معماري شبیه به یک اي سازه لحاظ ازو آخرین 

  .آخرین ارائه شده است
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  شهري کاشان برون یهاي آب آسیابمشخصات : 1جدول 

وضع 

 موجود
  منبع آب

نوع آسیاب 

لحاظ  از

  عملکرد

 دورۀ

 ساخت

هاي  نام آسیاب

 موجود

تعداد 

هاي  آسیاب

 مانده باقی

ها  تعداد آسیاب

بر اساس منابع 

 تاریخی

 حوزه

 فعال

چشمه 

  سلیمانیه
 قاجاریه  اي تنوره

 آسیاب ملتی اول

4 
 40در حدود 

 عدد
 فین

  آسیاب ملتی دوم فعال

  آسیاب باقري فعال

  آسیاب واعظی فعال

 مخروبه

 چشمۀ

  نابر برزك
 قاجاریه  اي تنوره

 میرحیدر

 راوند عدد 10 5

 وزیر مخروبه

 صفا مخروبه

 سرراه مخروبه

 کاشانی مخروبه

سد  مخروبه

  قهرود
 قاجاریه  اي تنوره

 آل یاسین
 قمصر 7 2

 آخرین مخروبه

 

  آسیاب آخرین، موردي . تحلیل فضایی نمونۀ4

 ــ  کاشـان  راهکیلومتري کاشـان مجـاور    پنجحدود  فاصلۀ به، بی عطارها (آسیاب آخرین)آآسیاب 

 پـس از  .اسـت  مسطح جنوب شرقی کاشان واقع نسبتاًلحاظ طبیعی بر بستر  قمصر قرار گرفته و به

حـاکم وقـت    ،ق به همت آقا خضـر نهاونـدي  1016رود (سد شیخ بهایی) در سال احداث بند قه

، آبـاد  صـفی جوینان به کاشان و دشت  اول صفوي و انتقال آب چشمۀ عباس شاهدر دوران  ،کاشان

همین آسیاب اسـت و لـذا بـه    هفت آسیاب آبی شکل گرفت که هفتمین آن ، در مسیر آب مرور به

پاکارهـاي   شـواهدي چـون   از بنـا و  مانـده  بـاقی با توجه به آثار . ه استخرین مشهور شدآسیاب آ

 قدمت بنا به دوران قاجار ،پر اجرا شده شیوۀ خشتی که به هاي پوششو  دایره نیمسقف با دورهاي 

  .)1381 ،رسد (میراث فرهنگی کاشان می

ارتباط این فضـاها   ، به نحوۀاي تنورهآسیاب آبی  اینپس از شناسایی فضاهاي متعدد  ادامه،در 

در تحلیـل و بررسـی   . شـود  پرداختـه مـی  مـوردي   نمونـۀ این در  آسیابو چگونگی کارکرد کلی 

 عمومـاً شـوند کـه    مـی  فضاها و عناصر مشـترکی مشـاهده  ، ها آسیابو فضاهاي مختلف  ها بخش

 ،سـردر و هشـتی ورودي   :نـد از ا این فضاها و عناصر عبارت. هاست آن برگرفته از کارکرد یکسان



 

 

 

 

 

 

 

 

 
شناسیکاشان  

)23(پپاپی  15شمارۀ   

1398ستان پاییز و زم  
 

130  

، سـرآب کانـال   ،تنـوره  ،آسـیا  سـنگ  ،پشـکمبه  ،طویله ،اتاق آسیابان ،جابار ،میانی يراهرو ،تختگاه

  .)20و فضاي اقامتی (تصویر  بانی دیده

  
  : معرفی فضاهاي داخلی آسیاب آخرین20تصویر 

  

  سردر و هشتی ورودي. 1ـ4

شـکل  . اسـت  در طرفین آن و راهرو میانی در امتـداد آن  ها تختگاه، فضاي رابط ورودي، فضااین 

از  هـا  آسـیاب در فضاي ورودي اکثر . است ضلعی هشتمستطیل و یا نیم  صورت بهکلی این فضا 

کـه   هـایی  آناز بـین  ( هـا  آسـیاب در سـردر ورودي  . ده اسـت دو سکو براي نشستن اسـتفاده شـ  

در آسیاب میرحیـدر  ینات خاصی استفاده نشده و تنها سریاز تز عموماًمانده است) باقی  سردرشان

 .است نات آجريیداراي تزی

  تختگاه. 2ـ4

که در ابتداي ورود به بنا و در  ستها آنانبار کردن گندم و جو پیش از آسیاب کردن  فضایی براي

قـرار دادن گنـدم و    دیـوار بـراي  یی در داخـل  ها سبب نیاز به جداره به. گیرد می طرفین هشتی قرار

 ایجادشـده فضاهاي . است چهاربخشیپ�نی چلیپا شکل و پوشش آن از نوع داراي این فضا  ،جو

با�تر از کف اصلی و پوشش کـف از نـوع    متر سانتی 15 حدوداًداراي اخت�ف سطح  ها در جداره

متر از کـف   5/1 ر ترازیی مشبک و دها در جداره رو به خارج این فضا پنجره عموماً. است خشت

  .آن فضا براي تهویه و جلوگیري از خرابی محصو�ت نیز وجود دارد
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  میانی يراهرو. 3ـ4

، ب�فاصله بعد از هشـتی ورودي قـرار گرفتـه و سـایر فضـاهاي آسـیاب همچـون اتـاق آسـیابان         

 میرحیـدر در آسـیاب   جز به خود، سبب تناسبات به فضااین  .شوند می از آن منشعب... و آسیا سنگ

در بـاقی  ، و توسط چند طاق چشـمه پوشـانده شـده    پیداکردهکه راهرو عرض و وسعت بیشتري 

از سـطح   تر در تراز پایین آسیا سنگدلیل قرار گرفتن  به. موارد داراي پوشش طاق آهنگ بوده است

طراحـی و بـه فضـاي پشـکمبه و      دار شـیب  صـورت  بـه انتها این راهـرو  ، ها زمین در تمامی نمونه

 ۀپوشش طـاق آهنـگ از جـدار   نورگیري این بخش در صورت دارا بودن . دشو می ختم آسیا سنگ

 تـأمین و در صـورت دارا بـودن پوشـش طـاق چشـمه از سـقف        آسـیا  سنگانتهایی با�ي فضاي 

 قـارن بنـا قـرار گرفتـه اسـت     بـر روي محـور ت   شده معرفیي ها آسیابمیانی در  يراهرو. دشو می

  .)27(تصویر 

  جابار. 4ـ4

فضـایی  ، ي زراعـی هـا  دور از شـهر و زمـین   اي فاصلهي قمصر در ها آسیاب با توجه به قرارگیري

ن موجود است که بسته به میزان وسعت عملکرد آسـیاب  اقرار گرفتن بار و لوازم سفر مراجع براي

 تغیـر تنها یک سکو در آسیاب آخرین تـا فضـایی جداگانـه و مجـزا در آسـیاب صـفا م       صورت به

  .این فضا قرار دارد شکل سکویی کوچک در کنارۀ در آسیاب آخرین جابار نیز به. باشد می

  اتاق آسیابان. 5ـ4

شنیدن صـداي زنـگ آسـیاب     فضایی مجزا تعبیه شده که براي، استقرار و استراحت آسیابان براي

آسـیاب ایـن فضـا در نزدیکـی فضـاي       نقـص  بـی توسط آسیابان و اطمینان از عملکرد درسـت و  

  .است یی در تراز نزدیک به کفها داراي طاقچه ها اتاقسایر  برخ�فو قرار گرفته  آسیا سنگ

  طویله. 6ـ4

در محوطـه   ،ه استشد می زراعی به آسیاب از چارپایان استفاده محصو�تبراي انتقال  که  آنجا از

یی هـا  طاقچـه  ،کشی شده کـه در آن فضایی حصارون آسیاب آل یاسین و سرراه همچ ها اکثر نمونه

همچـون   هـا  در برخی نمونه. براي نگهداري دام تعبیه شده است و آخور نیز وجود دارند عنوان به

اتاقی منشعب از راهرو میـانی تعریـف    صورت بهآسیاب آخرین این فضا در داخل خود آسیاب و 

  .شده است
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  پشکمبه. 7ـ4

دو اتاقـک   صـورت  بـه کـه   هـا  آندپو کردن گندم و جو پس از آسـیاب کـردن    فضایی است براي

 15 حـدوداً (که بـا اخـت�ف سـطح کـم      است شکل و یا مربعی با انحنا در یکی از اض�عش مربع

از سـطح   تـر  این فضا در پـایین  قرارگیريبا توجه به . گیرد می قرار آسیا سنگدر طرفین  )متر سانتی

ز سـنگ و  ۀ ایـن فضـا ا  جـنس جـدار  ، زمین براي جلوگیري از نفوذ رطوبت و خرابی محصو�ت

از  کـه  آنجـا  از امـا  ؛اسـت  پذیر امکاننورگیري این فضا تنها از سقف . است سازي آن خشتی کف

 اسـت  ایـن فضـا بـدون بازشـو     هـا  در تمام نمونـه  ،نفوذ رطوبت به این فضا باید جلوگیري گردد

  .)28(تصویر 

  آسیا سنگ. 8ـ4

 آسیاب در آنجا قـرار  تأسیساتاز سطح زمین که  تر پایینمیانی و  يراهرو يفضایی است در انتها

ایـن   همچـون پشـکمبه جـنس جـدارۀ    . انتهایی این فضا تنوره قرار دارد در پشت جدارۀ. گیرد می

  .است فضا نیز از سنگ و بدون بازشو

  تنوره. 9ـ4

قطـر  . اسـت  سنگی بـا پوشـش سـیمان    ۀمتر و داراي جدار 10تا  6مخروطی ناقص با ارتفاع بین 

 ازي هـا  آسـیاب ثابت تمام  ءاین عنصر جز. یابد می کاهش متر سانتی 70با�یی تا انتها حدود  دهانۀ

سبب اخت�ف ارتفـاع بـا    یافته در تنوره به آب جریان. ستها آنانرژي  تأمینبوده و منبع  دست  این

  .)2(تصویر  شود می سبب کارکرد آن ي آسیاب عبور کرده وها فشار از میان پره

  کانال سرآب. 10ـ4

کـه آب را از حـوزۀ اصـلی آن تـا      اسـت  و از جنس سیمان متر سانتی 50شکل جویی به عرض  به

  .دهد می آسیاب انتقال تنورۀ

  فضاهاي اقامتی. 11ـ4

 صـورت  بـه ن و کارکنان آسـیاب فضـایی   تنها در آسیاب میرحیدر براي اقامت و استراحت مراجعا

. اسـت  به آن از طریق پلکانی منشعب از راهـرو میـانی  ده که دسترسی مجزا در طبقۀ دوم آن بنا ش

آسیاب ناگزیر به اقامـت   زمان مدتسبب طو�نی شدن  ، مراجعان بهاهالی در برخی اوقات به گفتۀ

  .شدند می شبانه در این فضاها نیز
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  آسیاب آخرین يمقطع فضا: 21 تصویر

  

  

  : انتقال غإلت از طویله به داخل آسیاب22تصویر 

  

  

  : انتقال غإلت از تختگاه به محل آسیاب23تصویر 

 در وروديسر.1

 هشتی ورودي.2

 تختگاه جو و گندم.3

 تختگاه آرد.4

 راهرو میانی.5

 جابار.6

 اتاق آسیابان.7

 طویله.8

 حصار.9

 پشکمبه جو و گندم.10

 پشکمبه آرد.11

 سنگ آسیا.12

 تنوره.13
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  دام ۀوسیل بهشده به خارج براي حمل  ل غإلت آسیاب: انتقا24تصویر 

  

 نماي شمالی آسیاب آخرین: 25 تصویر

  

  

  : نماي شرقی آسیاب آخرین26 تصویر
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 میانی ي: راهرو27 تصویر

  

  

  مبهک: پش28 تصویر
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  گیري نتیجه. 5

انـرژي در آسـیاب از    تـأمین منبـع   تـرین  کـاربردي  عنوان بهاز آب  گیري بهرهرسد لزوم  می به نظر

آبگیـر شـهر    ۀدر حـوز  ها آسیابیکسو و نزدیکی به مکان تولید محصو�ت کشاورزي سبب شده 

عـدم  «، »شهر قرارگیري در حاشیۀ« ی چونعوامل .شهر قرار گیرند ۀدر حاشی عموماًکویري کاشان 

کالبـدي و محتـوایی    هـاي  ارزشبـه   تـوجهی  بـی «و » در شرایط امـروزي  ها آسیابنیاز به کارکرد 

آنکـه متخصصـان امـروزي    سبب شده که این گونه از معماري کویري پیش از » ها آسیابتاریخی 

از  منـدي  بهرهعدم «، »فرسایش ناشی از گذر زمان«در اثر  ،را بیابند ها آن ۀفرصت شناخت و مطالع

روند نیسـت  ي تاریخی معماري، ها از سایر گونه تربیشبا شتابی » شرایط محیطی تأثیر«و » عملکرد

  .کنندشدن را تجربه 

کاشـان در   شـهري  بـرون  هاي آسیابپاسخ به پرسش از مکان و موقعیت  منظور بهدر این مقاله 

کارکردي معمـاري   فضایی يزراعی و نیز اجزا هاي زمیناصلی  هاي حوزهارتباط با شهر تاریخی و 

مانده پرداخته شـد.   هاي باقی به شناسایی میدانی آسیاب، مکتوبمنابع  ضمن مطالعۀ، ها آسیاباین 

هـاي   برداشـت و بـا انجـام    بنـاي گذشـته   57مانده از حدود  مورد باقی 11 مطالعۀبا در این مسیر، 

و مورد مطالعه و تحلیل قرار  شدتهیه  ها آنساختمان از  هایی نقشهمیدانی وضع موجود، مدارك و 

  گرفت.

هاي اصلی  گیري پایه ترین عوامل در شکل یکی از مهم عنوان به آبی پیرامون کاشان هاي آسیاب

در ارتبـاط بـا مسـیرهاي اصـلی حرکـت      اقتصاد شهر مبتنی بر فرآوري گندم و جو و تولیـد آرد،  

نهـر قهـرود بـه    محور فین،  نطقۀسلیمانیه در م چشمۀ و در سه محور طبیعی شاملپایدار  هاي آب

که بر  ها آسیاب. معماري این اند داشتهاوند قرار ك به ربرز نابر ۀچشملتحر و محور حرکت  منطقۀ

فراینـد   ن فضـایی آن، مبتنـی بـر عملکـرد ویـژۀ     و فنـاوري بـومی سـاخت و سـازما     ها روش ۀپای

بـر ورودي، تختگـاه، راهـروي     مشتملفضایی  ي، داراي اجزاگرفت میشکل  اي تنوره هاي آسیاب

  آسیا، تنوره، کانال سرآب بوده است. میانی، جابار، اتاق آسیابان، طویله، پشکمبه، سنگ

تغییـر  فرهنگی، در صورت نیاز با  به اهمیت حفاظت از این آثار تاریخی توجهبا اکنون �زم است 

همچنین بـا بررسـی   . ممانعت شود ها آناز تخریب بیشتر ، مانده باقیي ها آسیابو استفاده از کاربري 

در ایـن شـهر    ها آنمکان قرارگیري  ،یعنی آب و اراضی کشاورزي ،ها آنپیوند با کارکرد  عامل همدو 

 تـوان پیشـینۀ   مـی  هـا  آنع�وه بـر بررسـی معمـاري     تر، هاي دقیق مستندسازيرا شناسایی کرده و با 

  .شناخت، هاست آنبهتر  حفاظترا که دو شرط اصلی در  ها آسیابکار  مکانیسممعماري منطقه و 
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  ها نوشت پی

سـبب شـد کـه     ،طـو�نی دارد  ۀهمراهی این معماري با فناوري قنات کـه مخـتص ایرانیـان اسـت و پیشـین     . 1

  هاي آبی را در تمام مناطق ایران حتی نواحی کویري بتوان یافت. آسیاب

  .)1344، ک�نتر ضرابی( تاریخ کاشانباب ششم از فصل اول کتاب  . براي اط�عات بیشتر نک:2

 هاي قدرتی کـه از  یکی دیگر از آب«چنین آمده است:  تاریخ کاشان. در بخشی از باب ششم فصل اول کتاب 3

کوه دندانه و هفت کتـل در   چنان است که در دامنۀ  فین است و آن ۀجمله بدایع و عجایب روزگار است، چشم

قدر دوازده سنگ و قریتین فین علیا و فین سفلی که دو دیـه   یام آبی ظاهر شده در کمال لطافت و صفا بها� قدیم

آبـاد   آباد و درب فین و نـاجی  تحر و حسناز آن آب احداث و آباد گشته و بر ع�وه مزارع ل ،معظم است بزرگ

  .)73ـ72 همان:( »باشند شهر هستند از آن آب سبز و شاداب می ۀکه حوم

سـلیمانیه) بـه چهـار انشـعاب، دو      گویند. آب در لـت اول (چشـمۀ   می» لت«اهالی فین محل تقسیم آب را  .4

شود. یکی از دو انشعاب اصلی وارد فین شده و پـس از عبـور از    انشعاب اصلی و دو انشعاب فرعی تقسیم می

سـروي   خانـۀ  ط مهمـان سـیرهاي روبـازي در حیـا   گردد که پس از خروج از آن در م آن وارد آسیاب سروي می

هـا، وارد   سمت دیگر فین هدایت شده و پس از آبیـاري بـاغ   هاي روبسته به سپس از طریق کانالجریان داشته و 

گـردد. انشـعاب دیگـر چشـمه پـس از       هاي مجاور می آن وارد باغ از شود و بعد می )آسیاب اول(آسیاب ملتی 

از معابر و منازل مسـکونی گذشـته وارد آسـیاب ملتـی     هاي روباز و روبسته  خروج از سرچشمه از طریق کانال

هـا در حـال حاضـر کـار      این آسیاب( سمت آسیاب باقري هدایت م) گردیده و پس از عبور از آن بهآسیاب دو(

لت م�قطب) بـه هـم ملحـق    (شود. دو انشعاب اصلی در لت دوم  کنند) و سپس وارد جوي کنار محور می نمی

اي  سـمت آسـیاب عمـه    هاي اطراف بـه  آن براي آبیاري باغشدن تعدادي انشعابات فرعی از  شده و پس از جدا

  .)1386 و عمرانی، گردد (جیحانی هدایت می

هـاي قـدرتی    ر از آبو یکـی دیگـ  «چنین آمده است:  تاریخ کاشاندر بخشی از باب ششم فصل اول کتاب . 5

نابر برزك است... و ارباب بصیرت و اصحاب دانش و  وند است که مظهر و منشأ آن، مزرعۀرا کاشان، آب قریۀ

 :1344 ،ضـرابی ک�نتـر  » (فـین از یـک منبـع اسـت     عقیده آن است که آن آب و آب چشمۀ بینش و خبرت را

  .)83ـ82
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