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مطالعه مقایسه ای شیوه های پرکاربرد انتقال آب در بناهای سّنتی
مطالعة موردی: شهر اصفهان

چکیده
ایران سرزمین کویری-کوهستانی است و به همین دلیل ادامۀ حیات منوط به طّراحی و اجرای سیستم های هوشمند 
انتقال آب اســت. این وضعّیت آب و هوایی موجب شد تا راه کارهای متفاوتی برای انتقال آب خلق شود. کمبود آب 
و دسترسی دشوار به آب آشامیدنی در گذشته، معماران بومی را به فکر طّراحی و ساخت سازه هایی برای رفع نیازهای 
گوناگون انداخت. هدف مقاله آن است که عوامل تأثیرگذار در ایجاد روش های مختلف استفاده از آب های زیرزمینی و 
آب های سطحی را در بناهای کهن اصفهان مورد تحلیل قرار دهد. پژوهشگران دیگر در این گستره به جنبه های مختلف 
سیســتم های انتقال آب از جمله فرم، ساختار، جنس و چگونگی کارکرد آن پرداخته اند و هرکدام به شکل مجزا بخشی 
از این راه کارها را مورد تحلیل قرار داده اند. این مقاله برای نخســتین بار ساختاری تطبیقی برای چگونگی انتقال آب 
و دالیل تفاوت و تشــابه نمونه های گوناگون را در شهر اصفهان ارائه می دهد و سعی بر آن دارد با مطالعات کتابخانه ای، 
برداشت های میدانی، مصاحبه با اســتادان مربوطه و به کمک نرم افزارهای دوبعدی و سه بعدی انواع شیوه های انتقال 
آب های سطحی و زیرزمینی همانند انواع چرخ چاه، گاو چاه و عناصر وابسته به آن ها در ساختمان های کهن را ترسیم 
کند و به روش تحلیلی- تطبیقی داده ها را مورد بررســی قرار دهد. با بررسی های انجام شده آشکار شد که سیستم های 
گوناگون انتقال آب و دفع فاضالب در بناهای کهن به کار گرفته شده است. این سیستم ها بسته به نحوة دسترسی به آب، 
میزان آب مصرفی، منابع ذخیره کنندة آب اشــکال گوناگونی پیدا کرده است. استفادة هوشمندانه از اختالف سطح که 
ایجاد جریان آب را از ترازهای باال به سمت حوض انتقال می دهد، بخشی از این دانش کهن است. این پژوهش قابلّیت 

انجام بر روی سیستم های آب رسانی در سایر شهرهای ایران را خواهد داشت.

واژگان کلیدي: چرخ چاه دستی، سیستم آب رسانی پایی، گاو چاه، تنبوشه، اصفهان.
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مقّدمه
وجود آب همیشه عاملی برای سکونت قلمداد می شود. از دوران 
باستان و با دست یابی به فن آوری اولیه، توزیع و تراکم فعالیّت های 
انسانی در ایران، همیشه تالشی برای دست یابی به آب، چه در سطح 
و چه در زیرزمین را به نمایش گذارده است )بین فیشر ،1387: 103(. 
ازاین رو انســان به اندیشة انتقال آب افتاد و تکنیک های آب رسانی 
به وجود آمد. از جریان طبیعی رودخانه، بشــر به این قانون پی برد 
کــه آب می تواند خودبه خود از بلندی به پســتی جاری شــود. در 
مکان هایی که آب در گودی قرار داشــت، با ایجاد شیارهای روباز 
در زمین، شــیب الزم را برای برقرار کــردن جریان آب ایجاد نمود 
.بدین ترتیب کانال های آبیاری احداث شــد. اصفهان در مجاورت 
رودخانة زاینده رود، از جمله شهرهای تاریخی است که شکل گیری 
 و تداوم و نیز نوع شهرسازی و معماری آن به آب وابسته بوده است 
)بهزادفــر، 1388: 17(. لــذا قنات هــا و مادی هــای گوناگونــی در 
ســطح شــهر و شــیوه های متعّدد انتقــال آب در بناهــای قدیمی 
پدیــد آمد. مادی هــا به عنــوان اصلی تریــن عنصر شــکل دهنده 
 و نظم دهنــدة ارگانیــک محلّه هــای قدیمــی اصفهــان هســتند 
)احمــدی و فروغمند، 1391: 2(. »مــادي به لفظ فرس قدیم ممر و 
مجراي آبــي را گویند که از رودخانه کوچک تر و از نهر بزرگ تر 

باشد« )هنرفر، 1383: 114(.
معماران ســنّتی اصفهان با اســتفاده از تجربــه و مهارت خود، با 
در نظر گرفتن تمامی شــرایط و امکانات، شیوه های گوناگونی را 
برای انتقال آب به داخل ساختمان های کهن ابداع کرده اند. عوامل 
متعّددی بر تنوّع این شــیوه ها مؤثّر بوده است؛ از جمله می توان به 
کاربری های ساختمان ها و نوع استفاده از آب )شرب، شستشو، وضو 
گرفتن در مساجد و ...( اشاره کرد. هم چنین عاملی هم چون سطح 
تــرازی که آب مورد اســتفاده قرار می گیرد از عوامل بســیار مؤثر 
بر چگونگی ساختار انتقال آب اســت. با گذشت زمان، پیشرفت 

تکنولــوژی و عدم توّجه به شــیوه های کهن انتقــال آب به بناهای 
ســنّتی در اصفهان، این سیستم ها فراموش شــده و در حال نابودی 
اســت. ارائة راه کارهای درمانی بیش از هر کاری نیاز به شــناخت 
صحیح و جامع از بناهای ســنّتی و عناصر آن ها دارد. این پژوهش 
می تواند بخشی از فن آوری مرتبط با زندگی گذشتة مردم اصفهان 
بازشناســد و امکان اســتفادة مجّدد از آن فن آوری را فراهم آورد و 
گام مؤثّری در محافظت و نگهداری صحیح این فن آوری ارزش مند 
شمرده شود. با شناخت این فن آوری بخشی از دانش آب شناسی و 
مهارت اســتادکاران و معماران گذشته بازتعریف و آشکار می شود؛ 

از این رو، این پژوهش به دنبال پاسخ به سؤاالت زیر است:
آیا اســتفاده از راه کارهای یکسان انتقال آب در بناهای سنّتی  -

پاسخ گوی نیازهای افراد است؟
چگونه تراز آب موجود بر روی فرم و نوع سیســتم های انتقال  -

آب تأثیر دارد؟
چه ارتباطــی بین کاربــرد آب مصرفی )آشــامیدن، نظافت،  -

حوض و...( با سیستم انتقال آن وجود دارد؟
این مقاله با مدل ســازی نمونه ها در تالش است تا دالیل تحلیلی 

به وجود آمدن راه کارهای گوناگون را دریابد.

روش تحقیق
داده های این پژوهش شامل دسته ای از اطالعات است که بخشی 
از آن ها بر پایة مطالعات کتابخانه ای به دست آمده است. از آن میان 
می توان به مطالعات اسناد، کتاب ها و مقاله ها اشاره کرد. ولی بخش 
دیگر تالش های میدانی نگارندگان ازجمله بررسی مستقیم چندین 
ساله پژوهشگران بر روی سیستم های آب رسانی در بناهای گوناگون 
ســنّتی اصفهان و مصاحبه با استادان متخصص در این زمینه است. 
سعی شده اســت تا با بررسی تعداد زیادی از بناهای سنّتی اصفهان 
به معرفی و مقایســة سیســتم های انتقال آب پرداخته شــود. لذا در 

جدول شمارة 1: نمونه های مورد مطالعه و بررسی
دوره ساختنوع سیستم انتقال آبعنوان بناردیفدوره ساختنوع سیستم انتقال آبعنوان بناردیف

مسجد شاه میدان 1
سقاخانه ای در شمال 8صفویهسیستم آبکشی حیوانینقش جهان

قاجاریهسیستم آبکشی پاییاصفهان

سیستم آبکشی ترکیب کاخ هشت بهشت2
کاخ چهل ستون9صفویهچرخ دنده و قرقره چاه

جمع آوری نزوالت 
آسمانی جهت آبیاری 

گیاهان باغ
صفویه

خانه تقوی)حاج 10صفویهسیستم آبکشی دستیخانه تدین3
قاجاریهسیستم آبکشی دستیآخوند(

خانه میرزا ابولقاسم 11قاجاریهسیستم آبکشی دستیخانه لطفی4
قاجاریهسیستم آبکشی پاییخان )رزمجو(

خانه نیلفروش زاده 12قاجاریهسیستم آبکشی دستیخانه کیانپور5
قاجاریهسیستم آبکشی دستی)تمیزی فر(

قاجاریهسیستم آبکشی پاییخانه صیرفیان13قاجاریهسیستم آبکشی دستیخانه مشروطه6

خانه بدیع الصنایع 14قاجاریهسیستم آبکشی ترکیبیخانه میناییان7
قاجاریهسیستم آبکشی دستی)همدانیان(
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ابتــدا، بناهایی متعّددی با کاربری های گوناگــون مانند خانه، کاخ، 
مسجد، ســقاخانه و... که دارای سیستم انتقال آب بوده اند، انتخاب 
شــدند )جدول شــمارة 1(. سپس سیســتم های انتقال آب در آن ها 
بررســی و بر اساس شــباهت ها و تفاوت های میان آن ها دسته بندی 
گردیدند. در مرحله بعد از هر یک از دســته ها بناهای شــاخص تر 
انتخاب شــدند و مورد بررسی دقیق تر قرار گرفتند. متأسفانه امروزه 
به دلیل این که بســیاری از بناهای کهن دارای سیستم آب رسانی از 
بین رفته اند یا دسترســی به سیستم های آب رسانی آن ها با دشواری 
همراه است و بخشی از موضوع مورد پژوهش در دل زمین قرار دارد، 
امکان مشــاهده و برداشت آن وجود ندارد. بنابراین سعی بر آن شده 
است تا با اســتفاده از عکس ها و نمونه های موجود و قابل دسترس 
بر این محدودیّت غلبه شود. پس از بررسی نمونه های مورد مطالعه، 
سیســتم های انتقال آب آن ها در نرم افزارهای دوبعدی و ســه بعدی 
مدل ســازی و در نهایت بر اساس روش تحقیق تحلیلی- مقایسه ای 

داده های به دست آمده تحلیل شد.

پیشینة پژوهش
پژوهشــگران متعّددی به بررسی تاریخی جایگاه آب و معماری 
پرداخته اند. ســابقة معماری در کنــار آب و در دامن طبیعت بدون 
آن که به طبیعت آســیب رســاند، به پیش از اســالم باز می گردد. 
»نیایشگاه ها در کنار آب و در نهایت احترام به آب شکل گرفتند؛ 
گویــی آب گذرگاه انســان بــرای ورود بــه دنیایی دیگر اســت. 
ایالمی ها شهر مقدس »دوراونتاش« و معابد خود را در کنار رودخانة 
دز بنــا کردند. بــر روی یکی از کتیبه هــای چغازنبیل از یک نهر 
آب صحبت شــده که آب را به شــهر می آورده اســت. این نشان 
 می دهد کــه بعضی نهرها مقدس بودند و به معابد تعلق داشــتند« 
)علــم الهــدی، 1382: 87(. از ایــن میــان برخی از نویســندگان، 
شــکل گیری اصفهان را بر اســاس آب بررســی نموده و به وجود 
تمّدن در منطقة اصفهان در دوره های ماد، هخامنشــی، اشــکانی و 
ساسانی اشاره داشته اند.» آتشگاه اصفهان یکی از نشانه های خاص 
مربوط به دوره های پیش از اســالم اســت. ابن رسته در قرن سوم با 
اشاره به وجود مادی ها، تقسیم آب را مربوط به زمان اردشیر بابکان 

دانسته است« )محمودیان، 1348: 3(. 
پژوهشــگران زیــادی بر روی آب رســانی و سیســتم های انتقال 
آب  کارکرده انــد. برخــی از آن ها به صــورت تخصصی به مبحث 
قنات ها )یکی از رایج ترین سیستم های انتقال آب های زیرزمینی(، 
تاریخچه، نحوة احداث و اجزای تشــکیل دهندة آن ها پرداخته اند و 
نحوة انتقال آب از مظهر قنات با اســتفاده از کانال ها و آب بندها را 
شرح داده اند )احمدی، 1384: 9(. ســاختار هر قنات معموالً شامل 
تعــدادی چاه قائم یا نزدیک به قائــم )میله ها و مادر چاه(، مجرای 
زیرزمینی) کوره یا راهرو یا دهلیز یا تونل یا کانال ( با شیب معین 
مظهر اســت )صفی نژاد، 1362: 34( و با شــیبي کم تر از شــیب 

ســطح زمین، آب موجود در الیه های آبــدار مناطق مرتفع زمین یا 
رودخانه ها را، به کمک نیروي ثقل و بدون کاربرد نیروي کشش و 
هیــچ نوع انرژي الکتریکي یا حرارتي، با جریان طبیعي جمع آوری 
می کند )حائری، 1386: 40(. فن قنات سازی توسط ایرانیان به دیگر 
کشورها مثل مصر، هندوستان، ترکستان و چین برده شد. هم چنین 
با تســلّط مســلمانان بر قسمت هایي از آفریقا و اســپانیا مردم این 
کشور فن قنات سازی را فراگرفتند و بعدها اسپانیایي ها نیز آن را به 

قاره آمریکا بردند )پازوش، 1375: 11(. 
چاه هــای آب از جمله منابعی هســتند که مردم تا چندی پیش 
آب مــورد نیاز خــود را از طریق آن هــا تأمیــن می کردند از آب 
این چاه ها که معموالً در هر خانه ای وجود داشــت، اســتفاده های 
متعّددی می شد )برشان، 1388: 58(. برای کشیدن آب از چاه ها به 
شــیوه های مختلفی عمل می شد؛ از جمله استفاده از نیروی گاو و 
قاطر و شتری که از سطحی شیب دار پایین می رفت و بازمی گشت 
و دلــو پــر آب متّصل به ریســمان را بــاال می کشــید )گاو چاه(. 
 گاهی سلســله ای از دلوهای چرخان در این کار اســتفاده می شــد 
)بیزلی و هرورســن، 1392: 81(. از این میان نوشتار دیگری به شرح 
کامل مواد و مصالح ســنّتی )کول، تنبوشه و...( به کاربرده شده در 
قنات و سیســتم انتقال آب آن پرداختــه و نحوه تهیه و اجرای این 
مصالح را شرح داده است. در بناها و ساختمان هایی که در زیرزمین 
برپا می کنند، خاک معموالً از اســتحکام کافی برخوردار اســت و 
بدون هیچ گونه محافظت یا پوشــش برجای خــود قرار می گیرد. 
قنات نیز معموالً در خاک )دژ= دج( ساخته می شود. بر این اساس، 
اصلی تریــن مصالحی که در ســاختمان قنات مورداســتفاده قرار 
می گیرد از نوع مصالح مقاوم و تثبیت کنندة ریزش خاک هســتند. 
به طورکلی، مصالح اولیة به کار گرفته شــده در قنوات عبارت اند از 
کول ها، تنبوشــه، آهک، مصالح درزگیری )فخــاری، 1379: 194(. 
عالوه بر این برخی از محققین به آب شناســی، منابع آب، قنات و 
شرح کار آن، آبکشی به وسیله حیوانات، نهر و کانال کشی، پل های 
آب بند و آب  بند کردن مجاری آب به وســیله تنبوشه و طرز نصب 
آن پرداخته اســت )رضا و کورس، 1350، 210-211(. پژوهشــگران 
دیگری ســعی در معرفی دستگاه های مختلف باال کشیدن آب در 
کشورهای آسیایی داشته اند )حسن و هیل، 1375: 53-74(. برخی 
از نویسندگان سیستم های انتقال آب در شهر اصفهان )مادی ها( را 
مطالعه نموده اند. »مادی نهر منشــعب از زاینده رود می باشــد که با 
شــیب بسیار کم، آب را به ســمت مزارع و باغ های اصفهان انتقال 
می دهد«)محمودیــان، 1348: 53(. با یک دید کلی می توان به این 
نتیجه رســید که پژوهشــگران و نظریه پردازان متعــددی به بحث 
سیستم های دسترســی به آب ازجمله قنات و مادی ها پرداخته اند. 
اکثر این پژوهشگران دسترسی به آب های زیرزمینی را بررسی کرده 
و به شــیوه سنّتی انتقال آب در بناهای کهن به خصوص شیوه های 
به کاررفته در شــهر اصفهان نپرداختــه و تنها به معرفی و ارائه چند 
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عکس بسنده کرده اند. بر این اساس سعی شده است در این مقاله 
برای نخســتین بار با بررسی سیســتم های کهن موجود در بناهای 
گوناگون اصفهان، برداشــت، تحلیل و مقایســه آن ها به پژوهشی 
جامــع در رابطه با روش های انتقال آب در بناهای ســنّتی اصفهان 

دست یافت.

دسترسی به آب در اصفهان
آب یکی از اثرگذارترین عوامل طبیعی برای حیات بشــر است 
که نقش به سزایی در ایجاد سکونت گاه های نخستین دارد. ایجاد 
شهرنشــینی در بین النهرین، نیل، ســند و... تأثیر این ماده حیاتی 
اســت. درنتیجه منشــأ اصلی و هســته اولیه تشــکیل تجمع های 
انســانی، وجــود آب در آن مناطق اســت. انســان ها ســعی بر آن 
داشته اند بر اساس شرایط منطقه راحت ترین راه را جهت دست یابی 
به آب انتخاب نمایند. منابع آب در اصفهان را می توان به سه دسته 

تقسیم نمود:
جمع آوری نزوالت آسمانی؛ مانند باران و برف

در برخی از بناهــای اصفهان همانند کاروان ســراهای بین راهی 
ســعی بر آن می شــد تا از نزوالت آســمانی بیش تریــن بهره برده 
شــود. در فصول بارندگی، بــام بنا را تمییز و از طــرق کانال هایی 
که تعبیه شــده بود آب باران و برف را به ســمت مخازنی از پیش 
تعیین شده هدایت و ذخیره می کردند. هم چنین در باغ های اصفهان 
)مانند باغ چهل ســتون( تقسیم بندی و شیب بندی کرت های باغ را 
بــه نحوی طرّاحی می نمودنــد تا بتوانند از نزوالت آســمانی برای 

آبیاری درختان بیش ترین بهره را ببرند.
استفاده از آب های روگذر؛ مانند مادی ها

اولیــن عملکردي کــه می توان بــراي مادی هــا در نظر گرفت 
استفاده از ســهم آب بندی های زاینده رود است. در واقع در گذشته 

مادی ها را با این هدف ســاخته اند که بتوانند 
انشــعاباتي از زاینده رود بگیرنــد و در آبیاري 
زمین ها و اراضي کشــاورزي و باغ های کاخ ها 
از آن ها بهره برند. بر اساس طومار شیخ بهایي 
که در زمان شاه تهماسب صفوي تنظیم شده 
اســت )ماجــدی و احمــدی، 1387: 41( برای 
انتقال آب های مادی ها از نهرها بهره می گرفتند 
و برای اســتفاده از آب های روگذر از دو روش 
نهرکشــی و آب کشــی از رودخانــه و مــادی 

استفاده می کردند.
نهرکشــی: نهرها آب را به ســمت مزارع و 
باغ ها به وسیلة آب پخشان )1( هدایت می کنند 
)تصویر شــمارة 1( و مانند کانال ها از زیرزمین 
عبور نمی کنند، بــه همین جهت از آن ها برای 

آبیاری و شست وشو نیز استفاده می کردند.

آبکشی از مادی ها: در سیستم آب کشی از مادی ها آب را به 
کمک گاوهای نر و با دلوهای بزرگ چرمی باال می کشــیدند و به 
درون حوض یا نهر مجاور که از قبل تعبیه کرده بودند می ریختند 

و از آنجا برای آبیاری مزارع تقسیم می کردند )تصویر شمارة 2 (.
استفاده از آب های زیرگذر

از آن جایی  که منابع آب سطحی محدود بوده است، لذا انسان به 
فکر استفاده از آب های زیرزمینی افتاد تا بتوانند کمبود یا فقدان آب 
ســطحی را جبران نمایند برای دسترسی به این منبع آب، دو راه حِل 
حفر چــاه و قنات ابداع گردید. »ایرانیان برای رفع مشــکل کم آبی 
تکنیک جالبی را ابداع کردند که قادر است آب را از سفره های آب 
زیرزمینی از زیر ارتفاعات و کوه ها به مناطق با ارتفاع کمتر و به سوی 
دشــت ها گسیل دارد. شــواهد و قراین بســیاری حاکی از آن است 
که ایرانیان مخترع فن قنات هســتند و به احتمال قریب به یقین برای 
اولین بار معدن کاران سرب شمال غربی ایران از این سیستم استفاده 
نمودند« )احمدی، 1384: 9(. با بررسی های به عمل آمده پرکاربردترین 
روش دسترســی به آب در شهر اصفهان حفر چاه های عمیق بوده و 

شواهد استفاده از قنات برجای نمانده است.
در اصفهــان در صورتــی که مســیر آب زیرزمینــی در زیربنای 
مورد نظر قرار می گرفت افراد می توانســتند با حفر چاهی از درون 
ســاختمان خود به کانال قنات متصل شــوند که بــه آن چاه بریده 
می گفتند )تصویر شــمارة 3(. برخی بر این باور بودند که آب این 
چاه ها غصبی اســت و نمی توان از آن برای وضو گرفتن اســتفاده 
کرد. عالوه بر چاه بریده ساختمان ها دارای چاه زه نیز بودند. چاه زه 
چاهی است که زمین را آن قدر می کندند تا به طور مستقیم به آب 
برسند )تصویر شمارة 4(، آب این چاه برای آشامیدن و پخت وپز به 

کار می رفت )پیرنیا، 1363(.

تصویر شمارة 1:  نهرکشی با استفاده از تخته بند؛ مأخذ: ترسیم نگارندگان برداشت از رضا و کورس، 1350: 211

تصویر شمارة 2: سیستم آبکشی از رودخانه؛ مأخذ: ترسیم نگارندگان برداشت از رضا و کورس، 1350: 140
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برای آبکشی از چاه های حفرشده، بسته به شرایط از جمله فضای 
کافی و تراز قرار گفتن ســطح آب زیرزمینی روش های گوناگونی 

ابداع شد که در همه موارد از چرخ چاه )2( استفاده می شد.
سیستم دســتی: در این روش دلو به وسیلة طناب پیچیده شده 
به دور چرخ چاه با چرخاندن چرخ به پایین چاه هدایت می شــود و 
پس از پر شدن دوباره با دست چرخ چاه را می چرخانند و دلو را باال 

می کشند )تصویر شماره 5(.
سیستم پایی: این روش همانند روش دستی است، با این تفاوت 

که فرد بر روی ســکویی که مسلط به چرخ چاه است می نشیند و با 
پاهای خود چرخ چاه را می چرخاند تا دلو به باال برسد. سپس دلو با 
برخــورد به مانع کنار چاه درون حوضچة کوچک یا تغار )3( تخلیه 

می شود )تصاویر شماره 6 و 7(.
سیستم ترکیبی: سیســتم های آبکشی انسانی در دو دسته جای 
می گیرند: دســته ای برای انتقال آب از یک نفر اســتفاده می کنند و 
دســته ای دیگر دو نفره هســتند. در نوع اوّل زبانه ای در بخش پایینی، 
جایی که شخص می نشیند، قرار دارد که طناب چاه را به آن می بندند 

تصویر شمارة ۵: سیستم آبکشی دستی، خانه نیلفروش زاده )تمیزی(، ماخذ: نگارندگان

 تصویر شمارة 7: سیستم آبکشی پایی ، نمونه مطالعاتی خانه صیرفیان؛ 
مأخذ: ترسیم نگارندگان

 تصویر شمارة 6: سیستم آبکشی پایی، سقاخانه شمال بازار اصفهان؛ 
مأخذ: ترسیم نگارندگان

                       
تصویر شمارة 4: چاه زه؛ مأخذ: ترسیم نگارندگان تصویر شمارة 3 : چاه بریده؛ مأخذ: ترسیم نگارندگان
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و فــرد پای خود را بیــن آن چرخ قفل و دلو را بلند کــرده، آب را در 
حوض مجاور می ریزد. در این سیستم باید حوض بسیار به فرد نزدیک 
باشــد تا نیاز به جابه جایی وی نباشد )تصویر شــمارة 8(. در سیستم 
دو نفره، نفر اول آب را باال کشــیده تنها با قــرار دادن پای خود برای 
قفل کردن حرکت چرخ، دلو آب توسط شخص دیگر به حوض آب 
ریخته می شود )شکل شمارة 9( )اباذری، 1393(. این سیستم، ترکیبی از 
ساختار دستی و پایی است بدین صورت که در حلقه چاه مورد نظر با دو 
چرخ چاه در ترازهای متفاوت که هرکدام به صورت مجزا کار می کنند 
آب به بیرون کشیده می شود. در این روش، در طبقة همکف آبکشی 
به صورت دســتی انجام و آب در حوضچه مجاور ریخته می شود ولی 
در تراز باالتر آبکشی به روش پایی و تک نفره است بدین صورت که 
شخص دلو پرشده از آب را در حوضچة زیر پای خود خالی می کند 
و آب از طریق حفره موجود در دیوارة حوضچه به حوضچة بزرگ تر یا 
آب انبار منتقل و ازآنجا وارد مسیر تنبوشه ها می شود )الزم به یادآوری 

است که در این روش باید چرخ چاه پایین برداشته شود(.

 تصویر  شمارة 8 و 9: سیستم ترکیبی، نمونه مطالعاتی خانه مینائیان؛
مأخذ: ترسیم نگارندگان

نکته قابل توّجه در این سیســتم امکان برداشــتن چرخ چاه تراز 
پایین تر به هنگام استفاده از چرخ چاه در تراز باالتر است تا مانعی 

برای آبکشی در طبقات وجود نداشته باشد )تصویر شمارة 10(.

تصویر شمارة 10: چرخ چاه طبقه پایین و جزئیات اتصال موقت آن 
به دیوار، خانه مینائیان؛ مأخذ: نگارندگان

سیســتم حیوانی: گاه ظــرف حمل آب چنان بزرگ اســت و با 
آب گیری ســنگین می شــود که برای بــاال آوردن آن از درون چاه از 
چارپایانی هم چون شتر یا گاو کمک می گیرند. نکته قابل توّجه است 
اســتادکاران آن زمان به تمام روش های دست یابی به بازده بیش تر نیز 
می اندیشیدند. آنها معموالً مسیری شیب دار برای پیمودن توسط چارپا 
می ساختند و شیب آن نسبت به چاه به گونه ای بود که چارپا برای باال 
کشــیدن ظرف سنگین آب مسیری ســرازیری را می پیمود و پس از 
تخلیه ظرف با پیمودن سرباالیی به کنار چاه راهنمایی می شد. درنتیجه، 
 صرف نیرو از سوی چارپا بی هیچ دشواری خاصی صورت می گرفت 

)تصویر شمارة 11(.
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سایر سیستم های آبکشی: گاه نیز سیستم های بسیار پیشرفته تر 
و پیچیده تری ساخته شده است. برای مثال با ساختن و سود جستن از 
چرخ دنده هایی که به قرقره چاه مرتبط می کردند، به نیرو و انجام کار 
کم تری نیاز بود و یا با اســتفاده از ظرف های پی درپی و صرف کار و 

نیروی کم تر، بهره برداری از آب آسان تر می شد )تصویر شمارة 12(.

 تصویر شمارة 12: سیستم آبکشی در عمارت هشت بهشت؛ 
مأخذ: ترسیم نگارندگان

سایر اجزا و عناصر مرتبط با سیستم های آبکشی
درگذشــته بنا بر کاربــری آب مصرفــی تمهیداتــی را در نظر 
می گرفتنــد، بدین صــورت که آب آشــامیدنی را مســتقیم از چاه 
برداشــت و اســتفاده می کردند درحالی که مقــدار آب الزم برای 
نظافت، شست وشو و انتقال به حوض ها بیش تر از یک مرتبه آبکشی 
از چاه نیاز داشــت. ازاین رو آب را پس از آبکشی درون حوضچة 
کوچک کنار چاه که به آن تغار یا آب انبار می گفتند می ریختند و 
پس از پر شدن از آن استفاده می کردند. برای سهولت انتقال آب به 

آب انبار از تنبوشه های سفالی )4( استفاده می شد.
در خانه ها حداکثر دو حلقه چاه وجود داشــت یکی در تراز حیاط 
که آب آن بیش تر کاربری خوراکی داشت و دیگری در زیر چاه خانه 
که تا طبقه دوم اتاقک آن باال می رفت و تراز آن از تمامی حوض های 
موجود در خانه باالتر بود تا آب موجود در آب انبار در تنبوشه ها سرازیر 

شده و پس از سرعت گرفتن از فواره حوض بیرون جهد.
چگونگی انتقال آب از آب انبار به حوض های خانه

در کمرکش آب انبار حفره ای وجود دارد. دلیل قرارگیری آن در 
دیواره به جای کف ته نشین شدن گل والی موجود در آب در کف 

آب انبار است؛ این خود تا حدی به زالل شدن آب کمک می کند. 
ایــن حفره را هنــگام انتقال آب باز و در صورت عــدم نیاز با گل 
حرام زاده )5( پر می کردند. این حفره حدفاصل بین آب موجود در 
آب انبار و تنبوشــه اســت که در صورت باز بودن آن آب درون راه 

علم )6( جریان پیدا می کند )تصویر شمارة 13(.

 تصویر شمارة 13: آبکشی پایی و سیستم انتقال آب از آب انبار به حوض؛ 
مأخذ: ترسیم نگارندگان

نحوة اتصال و اجرای تنبوشه
»محل اســتقرار تنبوشــه به گونه ای حفر  می شــود که اگر کف 
آن را بــا نخی تراز بگیرنــد هیچ گونه پســتی وبلندی  در آن دیده 
نمی شــود و جریان آب طبیعی است. ابتدا ســر تنگ تنبوشه را با 
خمیر آهکی )7( اندود می کنند سپس آن را در سر گشاد تنبوشه 
قبلی جای می دهند و محل اتصال را با همان خمیر آهکی محکم 
می کنند. پس از سه روز یا بیش تر به آرامی در آن آب می اندازند. 
سپس جوانب  و اطراف آن را با گل رس پر می کنند تا قسمت های 
زیرینش خالی  نباشد. اگر مجرای آب سست و آبکش باشد کف 
آن را بــا آجر بزرگ و آهک کبود فرش می کنند« )فخاری تهرانی، 
1379: 21(. گاهــی فاصلــه بین منبع آب تا مقصد طوالنی اســت 
و این مجرا موجب طوالنی شــدن مســیر تنبوشــه ها می شــود. در 
نتیجه بــرای هواگیری راه، بین هر 40 تــا 50 متر چاه های هواگیر 
می ســاختند )تصویر شــمارة 14 و 15( تا هوای داخل لوله ها موقع 

آب انداختن موجب شکستن آن ها نشود )ضربات قوچی(.

تصویر شمارة 11: سیستم آبکشی حیوانی، نمونه ی مطالعاتی مسجد شاه نقش جهان؛ مأخذ: ترسیم نگارندگان
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تصویر شمارة 14: تنبوشه های سفالی؛ مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 1۵: نحوه اتصال تنبوشه ها و چاه هواکش؛
مأخذ: ترسیم نگارندگان برداشت از رضا و کورس، 1350: 210

اجزای تشکیل دهندة حوض
سیستم های نگهداری آب در حیاط ها )حوض ها( به شکل روباز 
بود و افزون بر جنبة نگهداری آب، برای طراوت بخشیدن و زیبایی 
نیز در داخل ساختمان ها به کار می رفت. به طورمعمول حوض های 
ســاختمان های اصفهان دارای فواره بودند که از طریق تنبوشه های 

سفالی آب آن ها تأمین می شد )تصویر شماره 16 و 17(. 

 تصویر شمارة 16: برش عرضی حوض آب؛ 
مأخذ: ترسیم نگارندگان برداشت از دانشدوست، 1377: 276

 تصویر شمارة 17: حوض و فواره سنگی حمام علی قلی آقا؛ 
مأخذ: نگارندگان

لجن گیر )بولونی(
»پس از عبور آب از تنبوشه ها و برای رسیدن آب به فوارة حوض در 
زیر فواره یک بولونی )خمرة کوچک سفالی( کار می گذاشتند )تصویر 
شماره 18 و 19( که به آن لجن گیر نیز می گویند و باعث می شود همه 
رســوبات در داخل بولونی رسوب کند و در مجرای فواره آشغال یا چیز 

دیگری گیر نکند و راه آن بسته نشود« )فرشته نژاد، 1389: 87(.

تصویر شمارة 18:  انتقال آب از منبع به فواره با استفاده از بولونی؛ 
مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 19: انتقال آب از منبع به فواره با استفاده از بولونی؛ 
مأخذ: ترسیم نگارندگان برداشت از دانشدوست، 1377: 276

سیستم دفع فاضالب
در بناهــای کهن اصفهان دفــع فاضالب از طریق تنبوشــه های 
سفالی صورت می گرفت. بدین صورت که هنگام تعویض و تخلیة 
آب درون حــوض، حفرة حد فاصل دیوارة لبة حوض و پاشــویه را 
باز می کردند و آب درون حوض را به پاشــویه می ریختند. در کف 
پاشویه نیز ســوراخی وجود داشت که به تنبوشه های زیرین حوض 
متصل می شد. این تنبوشه ها درنهایت به یک سه راهی می رسید که 
یک راه آن از پاشویه است، راه دیگر به باغچه می رود تا به وسیله آن 
باغچه نیز آبیاری شود. در صورت سیراب شدن باغچه و وجود آب 
اضافی راه سوم آب را به چاه جذبی یا چاه هرز آب هدایت می کرد 
و از این طریق دفع آب زائد صورت می گرفت )تصویر شــمارة 20 
و 21( می توان این سیســتم دفع فاضالب را در کاخ هشت بهشت و 

حوض های خانه هایی هم چون میناییان مشاهده نمود.
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بر اســاس نمونه های بررسی شــده و مقایسة شیوه های پرکاربرد می توان گفت بر اساس حجم مصرفی آب- فضای موجود و تراز سطح آب 
مصرفی سیستم های متفاوتی برای مصرف آب در اصفهان به وجود آمده بود ) جدول شماره 2(.

جدول شمارة 2: روش های دسترسی به آب در اصفهان

مثالخصوصیات شیوهکاربردنحوه استفادهراه کار/شیوه

جمع آوری نزوالت 
اسمانی

جمع آوری آب باران و برف در بام 
کاروان سراها،  هدایت آب به وسیله 
شیب بندی محوطه و کرت های باغ

استفاده برای آبیاری 
مزارع و باغ های 

کاخ ها

نیاز به حجم زیاد آب و وجود برف 
باغ کاخ چهل ستونو باران به میزان کافی در منطقه

استفاده از آب های 
روگذر )مادی ها(

هدایت آب مادی ها از طریق نهرکشی 
و کانال بندی

آبیاری باغ ها و 
شستشو

نیاز به حجم زیاد آب و  نزدیکی بنا 
-و یا باغ به مادی

ابکشی از مادی ها با استفاده از دلوهای 
چرمی و به کمک حیوانات

در آبیاري زمین ها و 
اراضي کشاورزي و 

باغ های کاخ ها

نیاز به حجم زیاد آب،  نزدیکی بنا 
و یا باغ به مادی و وجود اختالف 
ارتفاع محل مصرف آب و آب 

روگذر

-

استفاده از آب های 
 زیرگذر 

)حفر چاه و کشیدن آب 
از طریق چرخ چاه(

سیستم دستی؛ در این روش آب به طور 
 مستقیم برداشت می شد 

)استفاده مستقیم از آب چاه(

استفاده برای 
آشامیدن و مصارف 

خانگی و....

نیاز به حجم کم آب، باال بودن 
تراز سطح آب زیرگذر و عدم نیاز 
به نیروی زیاد برای استخراج آب 

از چاه

خانه نیلفروش

سیستم پایی؛ در این روش پس از 
ابکشی به حوضچه یا آب انبار تخلیه 

می شد )استفاده غیرمستقیم از آب چاه(

استفاده برای 
آشامیدن و مصارف 

خانگی و....

نیاز به حجم کم آب، باال بودن 
تراز سطح آب زیرگذر و عدم نیاز 
به نیروی زیاد برای استخراج آب 
از چاه، وجود فضای کافی برای 
ساخت آب انبار یا حوضچه برای 
ذخیره آب استخراج شده از چاه

سقاخانه بازار اصفهان

سیستم ترکیبی؛ آب کشی به وسیله 
دو شخص و دو چرخ چاه انجام و 

سپس انتقال آن به حوضچه یا آب انبار 
)استفاده غیرمستقیم از آب چاه(

استفاده برای 
آشامیدن و مصارف 

خانگی و....

وجود فضای کافی برای ساخت 
آب انبار یا حوضچه و ساختمان 

چرخ چاه و... ، این روش در بناهایی 
استفاده می شد که سطح تراز آب 
از ساختمان هایی که روش دستی 
و پایی به کاربرده شده پایین تر و یا 

حجم آب مصرفی بیش تر بود.

خانه مینائیان اصفهان

سیستم حیوانی؛ کشیدن آب توسط 
 حیوانات و تخلیه در حوضچه 
)استفاده غیرمستقیم از آب چاه(

استفاده جهت 
آشامیدن و مصارف 

خانگی و....

وجود فضای کافی برای ساخت 
شیب و محل استخراج آب، پایین 

بودن تراز آب مصرفی و زیاد بودن 
حجم آب مصرفی

مسجد شاه اصفهان

تصویر شمارة 20: سیستم دفع آب های زائد، خانه میناییان؛
مأخذ: ترسیم نگارندگان

تصویر شمارة 21: حوض کاخ هشت بهشت و حفره های پاشویه آن؛
مأخذ: نگارندگان
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نتیجه گیری، بحث و پیشنهاد
با بررســی های انجام شــده آشــکار شــد که در بناهــای کهن 
سیســتم های انتقال آب و دفع فاضــالب گوناگونی به کار گرفته 
شده است. این سیستم ها بســته به نحوة دسترسی به آب )تصاویر 
شماره 1تا 4(، میزان آب مصرفی، منابع ذخیره کنندة آب )حوض ها( 
اشــکال گوناگونی پیدا کرده است. استفادة هوشمندانه از اختالف 
سطح که ایجاد جریان آب را از ترازهای باال به سمت حوض انتقال 

می دهد بخشی از این دانش کهن است )تصویر شمارة 13(.
در خانه هــای کهن از چند سیســتم متفاوت برای آب رســانی 
اســتفاده شده اســت. هرچند که در کلیات ســاختارهای یکسانی 
دارند ولی در هر بنا نســبت به بنــای دیگر تا حدودی روش انتقال 
آب تفاوت دارد. این اختالف را می توان با توّجه به نحوة آبکشــی 
)دســتی یا پایی( و تعداد افــراد مورد نیاز برای آبکشــی )تصاویر 
شــمارة 8 و 9(، حجم آب مورد نیاز که در مــواردی تعداد چاه ها 
را نیز تغییر می دهد، مشــاهده کرد. این سیســتم ها حتی در نحوة 
آبکشــی به چهار بخش سیســتم دستی، سیســتم پایی، سیستم 
ترکیبی و سیســتم حیوانی تقسیم می شــوند. وجود چرخ چاه در 
ارتفاع هــای گوناگون )ترازهای گوناگــون آب( نحوة انتقال آب را 
متفاوت می ســازد. برای نمونه در سیستم هایی که چرخ چاه تقریباً 
در ارتفــاع یک متری از ســطح زمین قرار گرفته اســت آب را به 
شــکل مســتقیم و با دلو در حوضچة کناری می ریختند )تصاویر 
شــمارة 6 و 7( در حالی که در سیســتم هایی که چرخ چاه در تراز 
طبقات باالتر قرار می گیرد عموماً پس از ریختن آب در تغار، آب 
از تنبوشــة زیر تغار به حوض ها و فــواره آن انتقال می یابد )تصویر 
شــمارة 13(. سیســتم های انتقال آب در خانه بســته به چگونگی 
مصرف آب، شــامل سیســتم های آشــامیدنی، نظافــت و ذخیره 
)حوض( است. در خانه های بزرگ تر، سیستم های دیگری نیز مانند 
سیستم گاو چاه در انتقال آب به کار گرفته می شد. ولی در شکل 
کلی، سیســتم های گاو چاه بیش تــر در حمام ها به کار می رفت. 
در خانه های کوچک، آب آشــامیدنی را از تراز پایین برمی داشتند 
و مستقیماً به ظرفی برای اســتفاده می ریختند. ولی برای حوض و 
نظافت از آبی استفاده می شد که در تراز باالتر بود و پس از ریخته 
شــدن در تغار، با تنبوشــه انتقال به حوض می یافت. در این مقاله 
تالش شد بخش فراموش شده ای از معماری گذشتة ایران در زمینة 
سیستم های انتقال آب بحث و بررسی شود. این در حالی است که 
سایر پژوهشــگران تنها به توصیفی کلی از سیستم های انتقال آب 
پرداخته اند. این پژوهش می تواند در گســترة شهرهای گوناگون و 
در مقایسه با سیســتم های انتقال آب باغ ها به کاخ ها مورد مطالعه 

مقایسه ای قرار گیرد.

پی نوشت ها
1- آب پخشان: »حل تقسیم آب، پخش آب، جایی در مظهر قنات که دارای 
دیواری سنگی با تعدادی دهانه های نامساوی است که آب حاصل از قنات ها را با 

توّجه به سهم هر مالک تقسیم می کند و به دو دسته تقسیم می شود:
1-1- آب پخشان به وسیله نهرکشی و ساخته شده از مصالح ساختمانی،

1-2- آب پخشان به وسیله تخته بند«فرشته نژاد، 1389، 3(.
2- چــرخ چاه: وســیله ای برای باال کشــیدن آب از چاه اســت که برای 
جلوگیری از زنگ زدگی آن و آلوده شــدن آب به وسیلة آن جنس چرخ چاه 
و تمام اتصاالت الزم در آن از قطعات چوبی و به صورت چفت وبســت بوده 

است )اباذری، 1393( )تصویر شمارة 22(.

تصویر شمارة 22: چرخ چاه کاروان سرای وکیل کرمان؛ مأخذ: نگارندگان

3- تغــار: حوضچــة کوچکی که در تــراز باالتر از تراز ســطح زمین در 
مجــاورت چــرخ چاه قــرار می گرفت و بــرای ذخیرة آب به شــکل موقت 

)آب انبار موقت( به کار می رفت )اباذری، 1393(.
4- تنبوشــه یا موری: »به یک واحد لوله سفالین که برای تدارک مسیر آب 
در زیر خاک نصب می شود تنبوشه می گویند. تنبوشه که به صورت آبراهه به 
کار می رود به هیچ وجه اجازه دخــول  و یا خروج آب را به محیط اطراف خود 
نمی دهد. طول آن باید چهار برابر قطر سر فراخ آن باشد و ضخامت سفال سر 
تنگ  باید کم تر از ســر فراخ باشــد و هنگام نصب باید حدود دو انگشت در 
داخل ســر گشاد جای گیرد. مواد و مصالح تشکیل دهندة تنبوشه، خاک رس 
است که با مرغوبیت بیش تر و با چرخ سفال گری به شکل  نیمه مخروط و یا 
شبه اســتوانه به ابعاد مختلف ساخته می شود« سه نوع  تنبوشه موش رو، تنبوشه 
گربه رو و تنبوشه شغال رو وجود دارد )حائری، 1386: 70-71(. »اندازه و ضخامت 
تنبوشه ها از نام شان پیداست: تنبوشة موش رو دارای ضخامت 5 تا 6 سانتی متر 
و طول آن 10 تا 12 سانتی متر است. تنبوشة گربه رو ضخامت 12 تا 15 و طول 
20 تا 25 سانتی متر دارد. سر و ته آن ها را برای این که درون هم جاگیر شوند به 
گونة کوچک و بزرگ می سازند )تصویر شمارة 23(. اگر داخل تنبوشه را پیش 
از نصب با پیه مذاب روغن مالی کنند دوام  تنبوشــه بیش تر خواهد بود. موقع 
پخت سفال بر روی آن اگر نمک طعام  پاشیده شود لعاب بی رنگی روی آن را 

می پوشاند« )فخاری، 1379: 197(.

 تصویر شمارة 23: تنبوشه حمام مجموعه عباس آباد بهشهر؛ 
مأخذ: حالجی ثانی و حجتی، 1392
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5- گل حــرام زاده: ترکیب آهک ســیاه )آهک آب بند که از خاکســتر 
حاصل از ســوخت کــورة آهک پزی  روی دیواره کوره پــس از نرم کردن به 
دســت می آید و کبود رنگ  اســت(، خاک رس و خاکستر را گل حرام زاده 
می گفتند که پس از ســرند کردن باهم خوب مخلوط کرده و ورز می دادند 
تا حالت چســبندگی پیدا کند. از این گل برای بســتن مجرای آب استفاده 

می کردند تا مانع از عبور آب از مجرا شوند)اباذری، 1393(.
6- راه علم: »مسیر آب از منبع به فواره حوض به صورت زیرزمینی و به وسیله 

تنبوشه را راه علم می نامند«) فرشته نژاد، 1389: 167( )تصویر شماره 24(.

 تصویر شمارة 24: راه علم )تنبوشه های متصل به هم(؛
 مأخذ: ترسیم نگارندگان

7- خمیر آهکی برای اتصال تنبوشــه ها: »ســنگ آهک را در حد اعتدال 
پخته، با اندکی آب مخلوط می کنند، سپس آهک کشته را با غربال ریز جدا 
می کنند، آنگاه برای هر دوازده من، یک  من روغن می ریزند )البته روغن زیتون 
بهتر اســت( پس از آن آهک خمیر شده را در هاون سنگی بزرگی ریخته و 
آن را با دسته چوبی آهسته  می کوبند و اندک اندک روغن را بر آن می افزایند. 
پس از آماده شــدن خمیر بالفاصله آن را به کار می برند تا خشــک و فاسد 
نگردد. هرچه روغن آهک  بیش تر باشــد دوام آن بیش تر اســت. اگر به آبی 
که می خواهند آهک را با آن مخلوط کنند اندکی سرکه اضافه کنند بر دوام 
آهک افزوده می شود. اگر آهک  را با آب مخلوط نکنند، بلکه آن را بکوبند 
و غربــال کنند و بــا روغن خمیر کنند و بالفاصله به کار برند بهتر اســت و 
برای گرفتن درز و شکاف ها مناسب تر خواهد بود. اگر زنگ آهن ساییده و 
آهک با ســفیده تخم مرغ خمیر شده  باشد برای بستن سوراخ و شکاف برکه 

و حوض  و آبگیر بسیار خوب است«)فخاری، 1379: 199(.
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