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چکیده

ایران سرزمین کویری-کوهستانی است و به همین دلیل ادامۀ حیات منوط به ط ّراحی و اجرای سیستمهای هوشمند
انتقال آب اســت .این وضع ّیت آب و هوایی موجب شد تا راهکارهای متفاوتی برای انتقال آب خلق شود .کمبود آب
و دسترسی دشوار به آب آشامیدنی در گذشته ،معماران بومی را به فکر ط ّراحی و ساخت سازههایی برای رفع نیازهای
گوناگون انداخت .هدف مقاله آن است که عوامل تأثیرگذار در ایجاد روشهای مختلف استفاده از آبهای زیرزمینی و
آبهای سطحی را در بناهای کهن اصفهان مورد تحلیل قرار دهد .پژوهشگران دیگر در این گستره به جنبههای مختلف
سیســتمهای انتقال آب از جمله فرم ،ساختار ،جنس و چگونگی کارکرد آن پرداختهاند و هرکدام به شکل مجزا بخشی
از این راهکارها را مورد تحلیل قرار دادهاند .این مقاله برای نخســتین بار ساختاری تطبیقی برای چگونگی انتقال آب
و دالیل تفاوت و تشــابه نمونههای گوناگون را در شهر اصفهان ارائه میدهد و سعی بر آن دارد با مطالعات کتابخانهای،
برداشتهای میدانی ،مصاحبه با اســتادان مربوطه و به کمک نرمافزارهای دوبعدی و سهبعدی انواع شیوههای انتقال
آبهای سطحی و زیرزمینی همانند انواع چرخ چاه ،گاو چاه و عناصر وابسته به آنها در ساختمانهای کهن را ترسیم
کند و به روش تحلیلی -تطبیقی دادهها را مورد بررســی قرار دهد .با بررسیهای انجامشده آشکار شد که سیستمهای
گوناگون انتقال آب و دفع فاضالب در بناهای کهن به کار گرفته شده است .این سیستمها بسته به نحوة دسترسی به آب،
میزان آب مصرفی ،منابع ذخیرهکنندة آب اشــکال گوناگونی پیدا کرده است .استفادة هوشمندانه از اختالف سطح که
ایجاد جریان آب را از ترازهای باال به سمت حوض انتقال میدهد ،بخشی از این دانش کهن است .این پژوهش قابل ّیت
انجام بر روی سیستمهای آبرسانی در سایر شهرهای ایران را خواهد داشت.
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Abstract:
Iran is a desert- mountainous land and for this reason life duration is subject to design and
execution of water transfer smart systems. This climatic status caused creating various solutions for water transfer. Water shortage and difficult access to drinking water in the past led
the local architects to think about design and construction of structures to meet different requirements. The current paper aims to analyze effective factors in creating various techniques
to use underground and ground waters in ancient buildings of Isfahan. The other researchers
in this field have dealt with various dimensions of water transfer systems including their form,
structure, and quality of operation and each of them has analyzed separately a part of these
techniques. This paper proposes comparative structure for way of water transfer and the reasons of difference and similarity between various examples in Isfahan city for the first time and
it tries to draw types of transferring of ground and underground waters e.g. types of well handle, cow-driven well handle, and their dependent elements in ancient buildings using librarian
and field studies, interview with the relevant masters, and by means of 2D and 3D software
and investigate data by analytical- comparative technique. It was revealed by the conducted studies that various water transfer and wastewater disposal systems have been utilized in
ancient buildings. Depending on way of access to water, amount of consumed water, water
storage supplies have various forms. Smartly using from level difference in creating water flow
that can transfer water from higher levels to the pool is a part of this old knowledge. This study
will be able to operate on water transfer systems in other cities of Iran.
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