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مقذمه:
ؼـ آغبق ،ا٘ىبٖ اق ٘يفٚي ثبقٚاٖ غٛؼ ثفاي آـؼ وفؼٖ غّ ٝيبـي ٔيٌففت .په اق آ٘ى ٝا٘ىبٖ ؼاْ ـا ث ٝوبـ ٌففت ،ؼـ ثفغي ٘مبط
ايفاٖ ،اِغالش «غفآن» پؽيؽ آٔؽ .اق آ٘دب و ٝؼـ ايٗ ٌ ٝ٘ٛآويبٞب ثيٍتف اق ٘يفٚي االؽ اوتفبؼٔ ٜيٌؽ ،ث ٝآويبٞبيي  ٓٞو ٝثٝ
٘يفٚي ٌتف يب ٌب ٚيب اوت ث ٝضفوت ؼـ ٔي آٔؽ٘ؽ «غفآن» ٔيٌفتٙؽ .اق ايٗ ٌ ٝ٘ٛآويبثٟب تب ايٗ اٚاغف ثفاي ٌففتٗ ـٚغٗ اق
ؼا٘ٞٝبي ـٚغٙي اوتفبؼٔ ٜيٌؽ .اِغالش ػّبـي  ٚاوت ػّبـي  ٓٞاق آٖ اوت .ؼـ يكؼ ،اق ايٗ آويبٞب ثب ثٟفٌٜيفي اق ٘يفٚي ٌتف
ثفاي وبييؽٖ ضٙب اوتفبؼٔ ٜيٌؽ و ٝثؽاٖ « ٔبقاـي» ٔيٌٛيٙؽ .او٘ ٖٛٙيفٚي ثفق خبٍ٘يٗ ٘يفٚي ؼاْ ٌؽ ٜاوت.
ؼيٍف ٘يفٚي اـقاٖ و ٝؼـ ٌؿٌت ٝاوتفبؼ ٜففاٚا٘ي ؼاٌت ثبؼ اوت ،ـٚقٌبـ ثٟفٌٜيفي اق ٘يفٚي ثبؼ ـ٘ ٌٗٚيىت؛ أب ثٌٛ ٝاٞي ثىيبـي
اق ٔطممبٖ ؼاغّي  ٚغبـخي ،ايفا٘يبٖ اِٚيٗ ّٔتي ثٛؼ٘ؽ و ٝثبؼ ـا ٟٔبـ وفؼ٘ؽ  ٚاق آٖ ث ٝػٛٙاٖ ٔطفو ٝآوجبؼ  ٚزفظ زب ٜثٟفٜ
ٌففتٙؽ .ثدفاًتٔ ،يتٛاٖ ٌفت وٕٞ ٝكٔبٖ ثب ٔٛفميت ثكـي ا٘ىبٖ ؼـ قٔي ٝٙفٙبٚـي تجؽيُ ضفوت يىىٛي ٝآة ث ٝضفوت زفغٍي
و ًٙآويبة ،ايفا٘يبٖ تٛا٘ىتٙؽ اق ٘يفٚي ثبؼ ثفاي ث ٝضفوت ؼـآٚـؼٖ و ًٙآوجبؼ  ٚثيف ٖٚوٍيؽٖ آة اق زب ٜثٟف ٜثدٛيٙؽ.ثيٍٕبٖ،
اِٚيٗ آوجبؼٞب ؼـ ٔٙغم ٝاي اق ويىتبٖ (وىىتبٖ) تب لٟىتبٖ (وٞٛىتبٖ)  ٚؼـ زٙؽ ٞكاـ وبَ پيً وبغتٌ ٝؽ.
ؼـ ثفـويٟبي تبـيع ،ؼـثبـ ٜثٟفٌٜيفي اق ٘يفٚي ثبؼ ؼـ وتبثٟبي ٔفثٛط ث ٝا٘فلي ثبؼ ،ث ٝايٗ ٘ىت ٝاٌبـٌ ٜؽ ٜاوت و ٝاِٚيٗ آويبثٟبي
ثبؼي ـا ايفا٘يبٖ ؼـ ويىتبٖ وبغتٙؽ .وفقٔيٗ ويىتبٖ  ٚؼٌت غٛاف ثبؼ ٔؼفٚف  120ـٚقٜاي ؼاـؼ و ٝث ٝعٛـ لغغ ٕٞيٗ أف
ٔفؼْ ٔٙغم ٝـا ث ٝفىف ثٟفٌٜيفي اق ايٗ ٘يف ٚا٘ؽاغتٛٔ ٚ ٝخت اغتفاع آويبي ثبؼي ؼـ ؼٚـؼوت تبـيع ؼـ ايٗ ثػً اق وفقٔيٗ ايفاٖ
ٌؽ ٜاوت .ثبؼٞبي ٞفات اق اـؼيجٍٟت ٔب ٜتب يىٓ ٔفؼاؼٔب ٜخفيبٖ ؼاـؼٔ .يتٛاٖ ففْ وفؼ ؤ ٝجؽأ ٚقي ايٗ ثبؼ اق «پبٔيف» اوت
و٘ ٝػىت ؼـ وفضؽ ايفاٖ  ٚافغب٘ىتبٖ ظبٞف ٔيٌٛؼ  ٚوفيؼتفيٗ خفيبٖ آٖ ؼـ ويىتبٖ اوت.
ؼـ ؼٚـؼوتٞبي تبـيع ،ا٘ىبٖ ايفا٘ي ثب وبغتٗ آوجبؼ ثفاي آـؼ وفؼٖ غّٝاي و ٝاق آٖ ٘بٖ ٔيپػت اِٚيٗ ٌبْ ـا ؼـ ـاوتبي
ثٟفٌٜيفي اق ٘يفٞٚبي عجيؼي ثفؼاٌت .پيً اق وبغت آويبثٟب ،ا٘ىبٖ ثفاي آـؼ وفؼٖ ٌٙؽْ ٔتىي ث٘ ٝيفٚي ثبقٚاٖ غٛؼ  ٚيب ٘يفٚي
ؼاْ ثٛؼ .په اق وبغت آويبثٟب ،ايفا٘يبٖ تٛا٘ىتٙؽ ؼـ وٙبـ اغتفاع زفظ ٌبْ ؼيٍفي ؼـ ـاوتبي ٌٙبغت لـفتف فٙبٚـي ثفؼاـ٘ؽ.
ٚال ٜآويبة اق ؼ ٚثػً «آن» « ٚآة» ؼـوت ٌؽ ٜو ٝآن ؼـ فبـوي ثٔ ٝؼٙبي «٘فْ وفؼٖ ؼا٘ ٝث ٝقيف و »ًٙاوت .قيف ٚال ٜآن،
آٔؽ ٜاوت :ؼ ٚوٌ ًٙفؼ ٔ ٚىغص ثف ٟ٘ ٓٞبؼ ٚ ٜو ًٙقيفيٗ ؼـ ٔيبٖ ٔيّي آٙٞيٗ  ٚخك آٖ اق وٛـاظ ٔيبٖ و ًٙقثفيٗ ؼـ
ٌؿٌت ٚ ٝو ًٙفٛلب٘ي ث ٝلٛت ؼوت آؼٔي يب وتٛـ يب ثبؼ يب آة يب ثفق  ٚيب ثػبـ زفغؽ ٚ ،ضجٛة  ٚخك آٖ ـا غفؼ وٙؽ  ٚآـؼ وبقؼ.2
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 -فرهنگ معین

صفحه1

معرفی آسباد
اِٚيٗ ثبـ و ٝاق آويبٞبي ثبؼي ايفاٖ ٍ٘ب٘ي ث ٝؼوت ٔيآيؽ ٔفثٛط ثٌٛ٘ ٝتٞٝبي په اق اوالْ اوتٔ« .ىؼٛؼي» ،تبـيع٘ٛيه،
ٔي٘ٛيىؽٔ« ... :غيفثٗ ٌؼيف» ث« ٝػٕف» ٌ٘ٛت ٔٗ غالٔي ؼاـْ و٘ ٝمبي ٘ ٚدبـ  ٚآٍٙٞف اوت  ٚثفاي ٔفؼْ ٔؽي ٝٙوٛؼٔٙؽ اوت.
اٌف ٔٙبوت ؼا٘ىتي ،اخبق ٜثؽ ٜا ٚـا ثٔ ٝؽي ٝٙثففوتٓ؛  ٚػٕف اخبق ٜؼاؼٔ .غيف ٜـٚقي ؼ ٚؼـ ٓٞاق أ ٚيٌففتٚ .ي «اثِٛؤِؤ ٘بْ ؼاٌت
ٔ ٚدٛوي  ٚاق اٟ٘ ُٞب٘ٚؽ ثٛؼ ٔ ٚؽتي ؼـ ٔؽي ٝٙثٛؼ .آٖ ٌب ٜپيً ػٕف آٔؽ  ٚاق وٍٙيٙي ثبخي و ٝثٔ ٝغيفٔ ٜيؼاؼ ٌىبيت وفؼ.
ػٕف ٌفت :ز ٝوبـٞب ٔيؼا٘ي؟ ٌفت٘ :مبٌي ٘ ٚدبـي  ٚآٍٙٞفي .ػٕف ٌفت :ثبخي ؤ ٝيؼٞي ؼـ ٔمبثُ وبـٞبيي ؤ ٝيؼا٘ي قيبؼ
٘يىت  ٚا ٚلفلفوٙبٖ ثففت .يه ـٚق ؼيٍف ،اق خبيي و ٝػٕف ٍ٘ىت ٝثٛؼ ٔيٌؿٌت .ػٕف ثؽٌ ٚفتٌٙ :يؽٜاْ ٌفتٝاي اٌف ثػٛآٞ
آويبثي ٔيوبقْ و ٝثب ثبؼ ثٍفؼؼ .اثِٛؤِؤ ٌفت :آويبثي ثفاي تٔ ٛيوبقْ ؤ ٝفؼْ اق آٖ ٌفتٍ ٛوٙٙؽ.
«٘ٛت ٝثبـ» ،پمٍٍٞٚف ٘بٔؽاـ ّٙٞؽي ،و ٝتطميمبت لـفي ؼـثبـ ٜآويبثٟبي ثبؼي ا٘دبْ ؼاؼ ٜاوتٔ ،ي٘ٛيىؽ ... :عفق وبغت آويبثٟبي
ثبؼي ويىتبٖ ثؽيٗ ٌ ٝ٘ٛاوت .ؼـ آغبق ،ثفج ثّٙؽي ٔب٘ٙؽ ٔٙبـٔ ٜيوبق٘ؽ .وبغتٕبٖ آويبة ؼاـاي ؼ ٚثػً اوت :ؼـ ثػً پبييٗ،
وٍٟٙبي آويب لفاـ ؼاـؼ و ٝثف اثف زفغً و ًٙقيفيٗ غالت ـا آـؼ ٔيوٙؽ .ؼـ ثػً ثبال ،زفغي لفاـ ؼاـؼ و ٝثب ٘يفٚي ثبؼ ثٝ
ضفوت ؼـ ٔيآيؽ .ثف اثف ضفوت زفظ ٔ ٚطٛـ آٖ ،و ًٙقيفيٗ آويبة ث ٝزفغً ؼـ ٔيآيؽ .په اق پبيبٖ ايٗ ثٙبي ؼ ٚاٌىٛث،ٝ
ويىتب٘يٟب زٟبـ ٌىبف ؼـ ؼيٛاـ ايدبؼ ٔيوٙٙؽ .ايٗ ٌىبفٟب ث ٝوبٖ ٌىبفٟبي تيفا٘ؽاقي ؼـ ثفخٟب  ٚثبـٞٚبوتٌ .ىبفٟب اق ؼـٖٚ
ت ًٙتف ٔيٌ٘ٛؽ .ثبؼ اق ٔيبٖ ايٗ ٌىبفٟب ثب ٘يفٚي ثىيبـ ث ٝؼـٔ ٖٚيٚقؼ ،ث ٝوبٖ ثبؼي و ٝاق ؼْ آٍٙٞفي غبـج ٔيٌٛؼ...
آويبٞبي ثبؼي ايفا٘ي ث ٝلبـ ٜاـٚپب ثفؼٌ ٜؽٌ .فز ٝپه اق وبغت آويبٞبي ثبؼي ثب ٔطٛـ افمي (يب آويبٞبي ٔؼفٚف ثّٙٞ ٝؽي) وٝ
ؼاـاي ثبقؼ ٜثٟتفي ثٛؼ ايٗ ٌ ٝ٘ٛآويبٞبي ايفا٘ي اق ِط ٝٙثيف ٖٚـا٘ؽٌ ٜؽ ،ؼـ ػُٕ  ٚتب لفٖ ؼٚاقؼٛٙٞ ،ٓٞق ؼـ وٍٛـ ِٟىتبٖ ٚخٛؼ
ؼاٌت.
٘ٛيىٙؽ» ٜخغفافيبي تبـيػي ٚاليتقأ »ٜٚي٘ٛيىؽ ... :ؼـ ٔٙغم ٝپبييٗ غٛاف  ٚؼـ ؼٌت قٚقٖ ،آويبٞب ؼـ تفويت وبغتٕبٖ ـٚوتب،
خبي ٚااليي ؼاـ٘ؽ  ٚثبالتف اق  ٕٝٞؼـ  ٚؼيٛاـٞبي ايٗ آويبثٟب ٞيئتي وػت اِيُ  ٚثبٌى ٜٛؼاـ٘ؽ  ٚاـقٌٟبي فبغف ؼٚـاٖ ٌؿٌت ٝـا
ثٕ٘ ٝبيً ٔيٌؿاـ٘ؽ.
معرفی آسیاب
يىي اق و ٟٗتفيٗ ؼوت آٚـؼٞبي ِٙؼتي ا٘ىبٖ اوت  ٚا٘ٛاع ٔػتّفي ؼاـؼ ـايح تفيٗ آٖ آويبثي اوت و ٝثب ٘يفٚي آة وبـ ٔيىٙؽ ٚ
اق اخكاء  ٚلىٕت ٞبي قيف تٍىيُ ٌؽ ٜاوت.
 .1پفٚا٘ ٝيب زفظ :ـوٗ اِّي آويبة يه زفظ زٛثي اوت و ٝوبـثفؼي ٌجي ٝتٛـثيٗ ٞبي آثي ؼاـؼ و ٝاق زٛة ؼـغت
وٙدؽ ٔي وبق٘ؽ ايٗ زفظ يه ٔطٛـ اوتٛا٘ ٝاي ؼاـؼ و ٝؼـ ؼ ٚوف آٖ ٔيّٞ ٝبي فّكي تؼجيٌ ٝؽ ٜاوت.
 .2وٞ :ًٙف آويبة ؼ ٚو ًٙثكـي ٔٚؽٚـ ؼاـؼ و ٝضفف ٜاي ؼـ ٚوظ آٟ٘بوت.
 .3ؼِ ٛيب ث ٝاِغالش (ؼ )َٚو ٝاق زٛة  ٚليفي ٌىُ وبغتٌ ٝؽ ٚ ٜؼـ قيف آٖ ٘بٚؼا٘ه زٛثي لفاـ ؼاـؼ.
صفحه2

 .4تٛٙـٙٔ :ٜجغ ؾغيف ٜآة  ٚثٌ ٝىُ ؼايف ٜاوت و ٝػٕك آٖ  6تب ٔ 7تف  ٚؼـ ثؼضي اق ٘مبط ايفاٖ ٔثُ ٔيجؽ  ٚيكؼ ث 17 ٝتب
ٔ 18تف ٔي ـوؽ.
ٌ .5بت ( :)GATتػت ٝاي و ٝثفاي وٓ  ٚقيبؼ وفؼٖ وفػت يب اق وبـ ا٘ؽاغتٗ آويبة اوت.
ٌي ٜٛوبـ :وٞ ًٙبي آويبة ؼليمبً ؼـ ثبالي ٔدفاي غفٚخي آة تٛٙـ ٜخب وبقي ٌؽ ٜاوت ،يىي ؼـ قيف ثبثت  ٚثي ضفوت اوت ٚ
ؼيٍفي و ٝؼـ لىٕت ـٕٔ ٚ ٚبن ثبآٖ لفاـ ؼاـؼ ٔتطفن اوت ،پفٚا٘ ٝيب ث ٝاِغالش ( )paraؼـ قيف ؼ ٚو٘ ًٙىت ٌؽ ٜثٌٝ٘ٛ ٝ
اي و ٝيه وف ٔطٛـ ؼـ وف ٔدفاي آة ؼاغُ ضفف ٜايىت  ٚوف ؼيٍف ٔيّ ٝؼـ ضففٞ ٜبي ؼ ٚو ًٙخبي ؼاـؼ ثب ايٗ تفبٚت وٝ
اعفاف ضفف ٜو ًٙقيفيٗ ـا ثب لغؼبت زفْ يب پٛوت ٔىؽٚؼ ٔي وٙٙؽ  ٚوبٔالً ضفف ٜو ًٙؼ ْٚو ٝؼـ ـ ٚلفاـ ؼاـؼ ثبق اوت  ٚيه
وف تبٚؼا٘ه قيف ؼ َٚؼـوت ثف ِج ٝايٗ ضفف ٜتٙظيٓ وفؼ ٚ ٜثب ٘ع ثٔ ٝئّ ٝكثٛـ  ُِٚاوت ثىت ٝا٘ؽ.
آة تٛٙـ ٜاق عفيك ٘بٚز ٝتٍٙي و ٝلغف يه عفف ؼٞب٘ ٝآٖ  10تب  15وب٘تيٕتف اوت ِٚي ا٘ؽاق ٜؼٞب٘ ٝؼيٍف ؼـ ضؽي اوت و ٝفمظ
 3اٍٍ٘ت ؼوت ؼاغُ آٖ ٔي زفغؽ  ٚثب فٍبـ فٛق اِؼبؼ ٜاي ـٚي پفٟٞ ٜبي زفظ ٔي ـيكؼ  ٚآٖ ـا ث ٝضفوت ٚا ٔي ؼاـؼ ،ضفوت
زفظ اق عفيك ٔئّ ٝطٛـ وٍٙي و ٝؼـ ـ ٚلفاـ ؼاـؼ ٔٙتمُ ٔي ٌٛؼ  ٚآٖ ـا ٔي زفغب٘ؽ اق عففي ز ٖٛايٗ ٔيّ ٝثب ٘ع ث٘ ٝبٚؼا٘ه
قيف ؼٔ َٚتُّ اوت ؼـ ٞف زفغً آٖ ـا ضفوت ٔي ؼٞؽ ؼـ ٘تيدٌٙ ٝؽٔي و ٝاق ؼ َٚث٘ ٝبٚن ـيػت ٝثب آـأي ث ٝخّ ٛـا٘ؽٌ ٜؽٚ ٜ
ثب ٘ظٓ غبَ ثٔ ٝمؽاـ ٔتؼبؼَ ث ٝؼاغُ ضفف ٜو ًٙـيػت ٝثيٗ ؼٚو ًٙتجؽيُ ث ٝآـؼ ٔي ٌٛؼ اعفاف و ًٙـا ٘يك ٔطّٛـ وفؼٜ
فمظ ؼـيس ٝوٛزىي ؼـ يه عفف ـا ثبق ٌؿاٌت ٝا٘ؽ و ٝآـؼ اق ٕٞبٖ ـاٚ ٜاـؼ ضٛضس ٝاي ث٘ ٝبْ آغٛـ (ٔ )axoraي ٌٛؼ.

صفحه3

معرفی آسیاب ری
موقعیت استان
آويبة ـي ؼـ ٔطّ ٝؼِٚت آثبؼ و ٝيىي اق ٔطّٞٝبي ٌٕبِي ٌٟفـي ٔيثبٌؽ لفاـ ٌففت ٝاوت .ايٗ آويبة تب ؼٚـاٖ پّٟٛي پبوع
ٌٛي اٞبِي خٛٙة تٟفاٖ  ٚـي ثٛؼ ٚ ٜوٍبٚـقاٖ ٔٙغم ٝاق ايٗ آويبة اوتفبؼٔ ٜيٍفؼ٘ؽ .ثب تٛخ ٝث ٝضفٚـت ٌٙبغت تٟفاٖ لؽيٓ ٚ
ٔٛلؼيت لفاـ ٌيفي ثٙب ؼـ وٌٟ ٟٗف ـي ،آويبة ـي و ٝثبلي ٔب٘ؽ ٜاق وٍبٚـقي تٟفاٖ لؽيٓ اوت ٔٛـؼ ٔغبِ ٝلفاـ ٌففت.
ضفيٓ پبيتػت ،ػفِٝاي اوت ثٚ ٝوؼت تمفيجي  5918وئّٛتفٔفثغ ٌبُٔ ٌٟفوتبٖٞبي و٘ٛٙي تٟفاٖ ،ـيٌٕ ،يفا٘بت ،اوالٍٟٔف ٚ
ـثبطوفيٓ  ٚثػًٞبي لؽن ٔ ٚفوكي اق ٌٟفوتبٖ ٌٟفيبـ ث ٝاوتثٙبي ؼٞىتبٖ خٛليٗ و ٝؼـ ٔطؽٚؼٌٕ ٜبِي اق ٔٙتٟياِيٌٕ ٝبَ-
ٌفق ث ٝوٕت ٌٕبَغفةٙٔ ،غجك اوت ثف ضؽ ٌٕبِي ٌٟفوتبٖ ٌٕيفا٘بت ،اق ٔٙتٟياِيٌٕ ٝبَغفة ث ٝخٛٙةغفة ،ث ٝتفتيت
ٔٙغجك اوت ثف ضؽ غفثي ٌٟفوتبٖ ٌٕيفا٘بت ،ضؽ ٌٕبَغفثي  ٚغفثي ٌٟفوتبٖ تٟفاٖ ،ضؽ ٌٕبَغفثي  ٚغفثي ثػً لؽن ،ضؽ
غفثي ثػً ٔفوكي  ٚضؽ ٌفلي ؼٞىتبٖ خٛليٗ اق ٌٟفوتبٖ ٌٟفيبـ ،ضؽ ٌٕبَ غفثي  ٚخٛٙة غفثي ٌٟفوتبٖ ـثبطوفيٓ  ٚضؽ
غفثي ٌٟفوتبٖ ـي ،اق ٔٙتٟياِي ٝخٛٙةغفة ث ٝخٛٙة ٌفقٙٔ ،غجك اوت ثف ضؽ خٛٙثي ٌٟفوتبٖ ـي  ٚثبالغف ٜاق ٔٙتٟياِيٝ
خٛٙةٌفق ثٌٕ ٝبٌَفق ث ٝتفت يت ٔٙغجك اوت ثف ضؽ ٌفلي ٌٟفوتبٖ ـي ،ضؽ خٛٙةٌفلي ٌ ٚفلي ٌٟفوتبٖ تٟفاٖ  ٚضؽ
ٌفلي ٌٟفوتبٖ ٌٕيفا٘بت.3
تاربخچه ری
ؾوف ـي ؼـ وتت ؼيٙي – تٛـات ،اٚوتب ،ؼـ ثيىت٘ ٖٛبْ ٞبي ـي  -ـاوه ( ـاخه)  ،ـاٌ ، ٛـغ ،ٝـٌب  ،ـي ،ـي اـؼٌيف ،ـاْ اـؼٌيف،
ـيٍٟف ٘ ٚيك ـاْ فيفٚقٔ ،.طّٕؽئ ،ٝؽيٌٟ( ٝٙفوتبٖ ٌ ،بـوتبٖ)
لؽٔت ٌٟف ـي ـا ٔيتٛاٖ ثيٗ ٞ 10كاـ تب ٞ 15كاـ وبَ لجُ لفاـؼاؼ ،تغييفات تؽـيدي آة ٛٞ ٚا ِٛـت ٌففت ؼٚـاٖ ثبـ٘ؽٌي اق
ثيٗ ـفت  ٚػّف غٍه وٛٙٞ ٝق  ٓٞا ؼأ ٝؼاـؼ خبٍ٘يٗ آٖ ٌؽ  .ا٘ىبٖ و ٝؼـايٗ قٔبٖ ؼـ وٟٞٛب  ٚپٙبٍٞبٞ ٜبي وٍٙي  ٚغبـٞبي
عجيؼي ثِٛ ٝـت ٌفٞٚي  ٚثبٌىبـ وفؼٖ قيىت ٔي وفؼ اق پٙبٍٞبٟٞبي وٍٙي  ٚغبـٞب غبـج ٚؼـ وٙبـ ٜـٚؼٞب ٔ ٚطُ ٞبيي و ٝآة
ثٚ ٝفٛـ يبفت ٔي ٌؽ وبوٗ ٌؽ  .يىي اق ٔفاوكي و ٝؼـ آ٘دب اة ث ٝضؽ وبفي ٚخٛؼ ؼاٌت ٚا٘ىبٖ غبـٍ٘يٗ په اق تفن ق٘ؽٌي غبـ
ٍ٘يٙي ؼـ وٙبـ آٖ ٔىتمف ٌؽ تپ ٝزٍٕ ٝػّي اوت و ٝؼـوٙبـٌ ٜفلي و ٜٛزٍٕ ٝػّي ٚالغ اوت  .لؽيٕي تفيٗ آثبـ ٔىٍٛف ٝؼـ
ـي ٔتؼّك ثٞ ٝكاـ 6 ٜقٔ ْ.ي ثبٌؽ  ٚآثبـ ٌ٘ٛبٌ٘ٛي اق ايٗ ؼٚـاٖ ؼـ تپ ٝزٍٕ ٝػّي ؼـٌٕبَ ـي يبفت ٌؽ ٜاوت.4
اـيه إٌيت ؼـ وبِٟبي  1934 -36ؼ ـايٗ تپ ٝثىيبـغٙي وبٚي وفؼ  ٚآثبـي ٔفثٛط ث ٝؼٚـاٖ ٘ٛوٍٙي ثؽوت آٚـؼ ٍٔ ٌٝ٘ٛ.ػّٝ
وفبِيٞ ٝٙبي ايٗ ؼٚـاٖ وفبِيٞ ٝٙبي ٔٙمٛي ٘ ،مً ٔبيٞ ٝبي وبؼٙٞ ٜؽوي ٍٔبث ٝثب وفبِي ٝٙآٍٍ٘ٔ ٝ٘ٛػّ ٝتٕؽٖ زٍٕ ٝػّي
وفبِي ٝٙثىيبـ قيجب  ٚپيٍففت ٚ ٝظفيف لفٔك ثب٘مً ٔبيٞ ٝبي ثك وٞٛي  ،لٛذ ٚغكاَ ٔي ثبٌؽ .ؼـايٗ ؼٚـاٖ اِٚيٗ وبـثفؼ زفظ
وفبٍِفي ٍٔبٞؽٔ ٜي ٌٛؼ ؼـ پبيبٖ ٞكاـ ٜزٟبـْ ايٗ تپ ٝث٘ ٝبٌٟبٖ ٔتفٚن ٔي ٌفؼؼ.
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صفحه4

آسیاب ری
ؼـ ٔطؽٚؼٌٕ ٜبِي ـي  ٚؼـ قٔب ٖ ِفٛيبٖ لّؼ ٝاي ٔىى٘ٛي ثب وبغتبـي اق غٍت  ٚ ٌُ ٚپٌٍٟٛبي لٛوي ٔ ٚؽٚـ ثف پب ٌٍت ثب
ٔىبضت ٔ 2500تف ٔفثغ ٔ 6 ٚتف و ٝث ٝلّؼ ٝؼِٚت آثبؼ ٔٛوٌ ْٛفؼيؽ .ايٗ لّؼٛ٘ ٚ ٝاضي وف وجك  ٚغفْ اعفاف آٖ ؼـ ؼٚـ ٜلبخبـيٝ
تففخٍبٌ ٜبٞبٖ لبخبـ ثٛؼ ٚ ٜپه اق اضؽاث غظ آ ٗٞتٟفاٖ ـي يىي اق ٔؼؽٚؼ ايىتٍبٟٞبي ٔبٌيٗ ؼٚؼي ثٛؼ ٜاوت .ؼـة ٚـٚؼي
ثب ٌى  ٜٛلّؼ ٝيىي اق ثبــقتفيٗ ٕ٘بؼٞبي ػظيٕت ٌؿٌت ٝآٖ ثٛؼ ٜؼـ وبِٟبي ؼٌٕ 40 ٝٞىي وٛغت  ٚپه اق ٌؿٌت لفٖ ايٗ
لّؼ ٝث ٝعٛـ وّي ٚيفاٖ ٌٍت .او ٖٛٙاق ثمبيبي ايٗ ٔدٕٛػ ٝػظيٓ تٟٙب ثػً ٞبيي اق وٛزٞ ٝبي ِؼت اِؼجٛي ؼـ ٌٕبَ فّىٝ
ا َٚؼِٚت آثبؼ ثبلي ٔب٘ؽ٘ ٚ ٜبٔي و ٝثف يىي اق ثكـٌتفيٗ ٔطالت و٘ٛٙي ٌٟفـي ث ٝيبؼٌبـ ٌؿاٌت ٝاوت .آويبة ـي ؼـ ايٗ ٔطّٝ
ٚالغ ؼـ وٛز ٝآويبة لفاـ ٌففت ٝاوت.
ؼـ اوٙبؼ ٔبِىيت  ٚؼـ تِٛيف ّٔه آٔؽ ٜاوت « :و ٝؼاً٘  /يه ؼاً٘  /يه ؼاً٘  /يه ؼاً٘ ٍٔبع اق ًٌ ؼاً٘ يه ضدف
عبض( ٝ٘ٛآويبة ػفثي) ؤٍ ٝتُٕ اوت ثف ثٟبـثٙؽ  ٚعٛيّ ٚ ٝوب ٜا٘جبـي  ٚا٘جبـ ي٘ٛد ٚ ٝؼ ٚاعبق  ٚوبيف ٔتؼّمبت ثب ٚلٛع تٛٙـٜ
عبض ٚ ٝ٘ٛيه لىٕت اق ٟ٘ف ٞفق ٜآة آٖ ؼـ ثبؽ ٔؼفٚف ثب خالَ اِؽٔ »...ِٝٚغبثك ايٗ وٙؽ آويبة ٔؿوٛـ آق آلبيبٖ اوجف ،اثٛاِطىٙي
 ،أيف ضىيٗ  ،فتص اهلل  ٚويىبٚن ٔيفقا ّٔه ّٔٛٙـ غفيؽاـي ٌؽ ٜاوت.
ؼـ ٌٕبَ ثٙبي آويبة ٟ٘ف آة  ٚتٛٙـٔ( ٜػكٖ آة) ليف ٔب٘ٙؽ آٖ ٚالغ ٌؽ ٜو ٝؼـ قٔبٖ آثبؼا٘ي آة تدٕيغ ٌؽ ٜؼـ آٖ اق عفيك ـاٜ
آثي ثب فٍبـ القْ پفؼٞ ٜبي زفظ زٛثي آويبة ٔتُّ ث ٝوًٙ
ٔؽٚـ  ٚقيفيٗ آويبة ـا ث ٝوفػت ٔي زفغب٘ؽ  ٚؼـ ٘تيد ٝاق
قيف آٖ وٌٙ ، ًٙؽْ آـؼ ٌؽ ٜث ٝوفػت ث ٝثيفٔ( ٖٚػكٖ آـؼ)
ٔيـيػت  ٚآويبة ث ٝآـأي ثب وبو ٝزٛثيٗ يب ـٚئيٗ آـؼ ـا ثٝ
ويىٞ ٝبي آٔبؼٌ ٜؽٔ ، ٜي ـيػت ؼـ ضبَ ضبضف ظبٞفاً اق
و ًٙزفغبٖ ( و ًٙـٚئي)  ٚو ًٙقيفيٗ آويبة ٔ ٚػكٖ
زٛثي ٌٙؽْ اثفي ٘يىت .أب ثي تفؼيؽ أٌ ٝطُ تمفيجي آٖ ؼـ وف
آويبة ا٘ؽوي غبوجفؼاـي ٌٛؼ  ،فضبي ٔؽٚـ ٔطُ لفاـ ٌيفي وٞ ًٙب
ٌ ٚبيؽ  ٓٞو ًٙقيفيٗ  ٚـا ٜآة غفٚخي آويبة ػيبٖ ٌفؼؼ.

أب ٔؼٕبـي آويبة ثؽي ٍٝ٘ٛٙاوت و ٝاق يه ٚـٚؼي ؼـ ضّغ
خٛٙثي  ٚيه ـاٞف٘ ٚىجتبً ػٕيك ثب پ ًٌٛعبق ٔٙتٟي ث ٝيه
فضبي زّيپبئي و ٝؼـوت ٔطُ لفاـ ٌيفي ٔػكٖ زٛثي ٌٙؽْ ٚ
و ًٙآويبة ثٛؼ ٜاوت ثب پٔ ًٌٛفوكي يه عبق «زٍٕ»ٝ
ثكـي ٔفوكي ٚ ،اـؼ ٔي ٌٛيٓ.5
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صفحه5

ؼـ خب٘ت ٌفلي ايٗ فضب  ،اتبلىي ٘ىجتبً ٔفتفغ ثب  3-2پّ ٝث ٝايٗ فضبي زّيپبئي ـا ٜپيؽا ٔي وٙؽ .ايٗ لىٕت اِّي ؼـ ضبَ ضبضف
ثب تيغٞ ٝبئي اق ثػٍٟبي ؼيٍف ٔدٕٛػٔ ٝؼٕبـي آويبة خؽا ٌؽ ٜاوت .أب ٕٞسٙبٖ و ٝؼـ پالٖ آويبة ٍٔػُ اوت ؼ ٚفضبي
ؼيٍف  ٓٞؼـ ضّغ ٌفلي ايٗ فضب لفاـ ؼاـ٘ؽ .اِٚي وبِٗ ٘ىجتبً ثكـٌي اوت ثب  2خفق لغٛـ و ٝعبق زٍٕٞ ٝبئي ـا ؼـ قٚايب ضٕبِي
ٔي وٙؽ  ٚيه اتبق ثب ته وت٘ٛي ثٕٞ ٝبٖ اثؼبؼ  ،ؼـ ٌٌٕ ٚ ٌٝٛبَ ٌفلي وبِٗ فٛق و ٝثبِغجغ ٞف يه وبـوفؼ غبَ غٛؼ ـا ؼاٌتٝ
ا٘ؽ اضتٕبالً ا٘جبـ  ٚيب فضبي ٘ٛثت لفاـ ؼاؼٖ ويىٞ ٝبي ٌٙؽْ ٔفؼْ .اق ٌ ٌٝٛخٛٙة ٌفلي وبِٗ ثكـي  ٓٞيه غفٚخي اـيت ثٝ
ثيف ٖٚـا ٜپيؽا ٔي وٙؽ و ٝاضيب٘بً ٚـٚؼي ثب٘ٛي ٌ ٚبيؽ  ٓٞغفٚخي آويبة ثٛؼ ٜاوت .ؼـ ضّغ غفثي ٔدٕٛػ ٝفؼّي ؼـي فّكي لفاـ
ؼاـؼ ث ٝفضبي ثبقي ـا ٜپيؽا ٔيىٙؽ و ٝثٙب ثٌٛ٘ ٝتبـ وٙؽ ّٔىي آويبة ٔطُ ػجٛـ ٟ٘ف ٞفق آة  ٚپُ عبض( ٝ٘ٛآويبة) ثٛؼ ٜاوت ٚ
اٌف ز ٝأفٚق ٜوبٔالً تػفيت ٌؽٙٔ ٚ ٜظف ق٘ٙؽ ٜاي پيؽا وفؼِٚ ٜي لغؼبً ضؿف اِطبلبت  ٚثبق وبقي آٖ قيجبئي اِٚي ٝآٖ ـا ث ٝؼوت
غٛاٞؽ ؼاؼ.
ايٗ ثٙب ثب ٌٕبـ 13360 ٜؼـ تبـيع  23/5/1384ثجت  ٚؼـ وبَ  1391اق ثجت غبـج ٌؽ.
أيؽ اوت ثب تؽثيف  ٚأيؽ ؼـ آيٙؽٌ ٜبٞؽ ٌىٛفبيي ايٗ آويبة ؼـ ـي ثبٌيٓ.

صفحه6

عکس هوایی سال  3111تهیه شده از سازمان نقشه برداری

صفحه7

پی نوشتها:
 -4تٟفاٖ – ٔيفاث غجف  9/6/1384وؽ غجف 71195
ٌف ٜٚاختٕبػي :آويبة ٌٟف ٞ 7كاـ وبِ ٝـي ؼـ فٟفوت آثبـ ّٔي ث ٝثجت ـويؽ تب ثب ضٕبيت  ٚپٍتيجب٘ي لٛا٘يٗ  ٚضٛاثظ ٔيفاث
ففٍٙٞي اق ٞف ٌِ ٝ٘ٛؽٔ ٚ ٝآويت اضتٕبِي ضفظ ٌٛؼ.
آويبة ٌٟفـي ٞ 13كاـ  ٚويّؽ ٌّ ٚتٕيٗ اثفي اوت و ٝاق ٔدٕٛع  413اثف ؼـ  16اوتبٖ وٍٛـ ؼـ فٟفوت ّٔي لفاـ ٔي ٌيفؼ.
«٘بِف پبقٚوي» ٔؽيف وُ ؼفتف ثجت ،عجيؼي  ٚتبـيػي وبقٔبٖ ٔيفاث ففٍٙٞي ٌ ٚفؼٌٍفي ؼـ ايٗ ٔٛـؼ ٌفت« :آويبة ٌٟفـي
يىي اثف تبـيػي اوت و ٝوبقٔبٖ ٔيفاث ففٍٙٞي ٌ ٚفؼٌٍفي ؼـ تٟفاٖ ثب اـاي ٝپف٘ٚؽٞ ٜبي ثجتي غٛاوتبـ لفاـ ٌففتٗ ايٗ اثف ؼـ
فٟفوت آثبـ ّٔي ٌؽ».
پبقٚوي ٕٞسٙيٗ ثب تبويؽ ثف ضفٚـت ثجت ايٗ اثف ؼـ فٟفوت آثبـ ّٔي ،تّفيص وفؼ« :ايٗ آويبة ٔتؼّك ث ٝؼٚـاٖ لبخبـي اوت  ٚؼـ
ؼٔ ٜطٕؽ آثبؼ فٍبپٛي ٝو ٝيىي اق ـٚوتبٞبي ٌٟف ـي ٔطىٛة ٔي ٌٛؼٚ ،الغ ٌؽ ٜاوت».
پيىف ٜآويبة ـي ؼـ وبَ ٞبي ٌؿٌت ٝث ٝػّت ثي تٛخٟي  ٚغفّت ٔىىؤالٖ ؼـ الؽأبت ضفبظتي ثٌ ٝؽت آويت ؼيؽ ٚ ٜقغٓ
ثفؼاٌت ٚ ٝاق وٛي ؼيٍف ػٛأُ خٛي  ٚضفبـي غيف ٔدبق وٙٔ ٝدف ث ٝايدبؼ ضففٞبيي ؼـ ثؽ٘ ٝايٗ آويبة ٌؽِ ،ٜؽٔبت خجفاٖ
٘بپؿيفي ثف ايٗ اثف تبـيػي ٚاـؼ آٚـؼ ٜاوت.
ثب ايٗ ٚخٛؼ ٛٙٞق ثىيبـي اق لىٕت ٞبي ايٗ ثٙب ثؽ ٖٚآوييت ؼيؽٌي ثبلي ٔب٘ؽ ٚ ٜؼـ ِٛـت ٔفٔت  ٚوبٔبٖ ؼٞي ٌىُ پيٍيٗ
غٛؼ ـا ثبق ٔي يبثؽ.
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ٌف ٜٚاختٕبػي ِجب آؾـ ثيه :لؽٔي تفيٗ آويبة ـي ثب لؽٔت ثيً اق يه ِؽ وبَ ٔفٔت ،اضيبء  ٚتؼييٗ ضفيٓ ٔي ٌٛؼ.
ثٌ ٝفت ٝوبـٌٙبوبٖ وبقٔبٖ ٔيفاث ففٍٙٞي ٌ ٚفؼٌٍفي اوتبٖ تٟفاٖ ايٗ آويبة ٞبي لؽيٕي ثبلي ٔب٘ؽ ٜؼـ خٛٙة تٟفاٖ اوت وٝ
آٖ ثؽٞ ٖٚير ٌ ٝ٘ٛتغييفي په اق يه لفٖ وبِٓ ٔب٘ؽ ٚ ٜث٘ ٝظف ٔي ـوؽ ؼـ ِٛـت اضيبء ثٌ ٝىُ اِٚي ٝغٛؼ ثفٌفؼؼ.
«ـضب ٔٛوٛي» وبـٌٙبن وبقٔبٖ ٔيفاث ففٍٙٞي ٌ ٚفؼٌٍفي اوتبٖ تٟفاٖ ثب ثيبٖ ايٗ و ٝتؼييٗ ضفيٓ آويبة ـي ؼـ اِٛٚيت
پفٚلٞ ٜبي ايٗ اثف تبـيػي لفاـ ؼاـؼ افكٚؼ « :آويبة ـي ؼـ وٙبـ ثبؽ اخالَ اِؽ ِٝٚلفاـ ٌففت ٚ ٝثب تٛخ ٝث ٝايٗ و ٝثبؽ خّٚ ٜٛيم ٜاي
ث ٝايٗ اثف تبـيػي ثػٍيؽ ٜخك ٚضفيٓ ؼـخ ٝيه آويبة ـي ؼـ ٘ظف ٌففتٌ ٝؽ ٜاوت».
ٚي افكٚؼ« :ؼـ ِٛـت ٔفٔت آويبة ـي ايٗ ثٙبي تبـيػي ٚثبؽ اخالَ اِؽٔ ِٝٚي تٛا٘ؽ ث ٝيه خبؾث ٝتٛـيىتي تجؽيُ ٌ٘ٛؽ».
اٌف ز ٝؼ ٚو ًٙآويبة ايٗ ثٙبي تبـيػي  ٚوبوٞ ٝبي زٛثي آٖ ٛٙٞق پيؽا ٍ٘ؽ ٜأب ثٌ ٝفتٛٔ ٝوٛي ؼـ ِٛـت غبوجفؼاـي ؼـ
ثػً ٞبي ؼـ٘ٚي آويبة ث ٝاضتٕبَ قيبؼ ايٗ آثبـ وٍف ٔي ٌ٘ٛؽ.
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آثٍيفي ؼـ ثػً ٌٕبِي آويبة ـي لفاـ ؼاـؼ و ٝاق عفيك يه ٟ٘ف آثٍيفي ٔي ٌ٘ٛؽ  ٚپه اق ٌؿٌت ثيً اق  100وبَ ثؽٞ ٖٚير
ٌ ٝ٘ٛتغييفي ضفظ ٌؽ ٜاوت.
ثٌ ٝفت ٝاٞبِي لؽيٕي ؼِٚت آثبؼ ،اق آويبة ـي تب  40وبَ پيً اوتفبؼٔ ٜي ٌؽ ٚ ٜثب تٛخ ٝث ٝايٗ و ٝثيٍتف اـاضي ايٗ ٔٙغم،ٝ
قٔيٗ ٞبي وٍبٚـقي ثٛؼ ،ٜايٗ آويبة ثػً ػٕؽ ٜاي اق ٘يبق وٍبٚـقاٖ ـي ـا تبٔيٗ ٔي وفؼ ٜاوت.
ؼـ ضبَ ضبضف  5آويبة لؽيٕي ؼـ خٛٙة تٟفاٖ ٌٙبوبيي  ٚؼـ فٟفوت آثبـ ّٔي ثجت ٌؽ ٜاوت  ٚث٘ ٝظف ٔي ـوؽ ايٗ تؼؽاؼ
ٔؼؽٚؼ آويبة ،تٟٙب يبؼٌبـ ث ٝخب ٔب٘ؽ ٜاق وٍبٚـقاٖ تٟفا٘ي اوت.
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منابع:
ٔيفاث ففٍٙٞي اوتبٖ تٟفاٖ
ٌٟفؼاـي تٟفاٖ
وفيٕيبٖ ،ضىيٗ :ـي ثبوتبٖ ،خّؽ اٍ٘ ،َٚف ا٘دٕٗ آثبـ ّٔي1345 ،
وتبة پفٚاق ثف ففاق ٌٟفٞبى ثبوتب٘ى ايفاٖ ( )Flights over Ancient Cities of Iran
وّي ٝػىه ٞب ٘ ٚمٍٝها تٛوظ تٟي ٚ ٝتٙظيٓ ٌؽ ٜاوت
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