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فن آوری های بومی قنات و نقش آن در 
معماری پايدار 

کبر حیدری3 حسین کالنتری خلیل آباد1،  سید محمد کاظمی2، علی ا

چکیده 
رــبییــ وایسب ــبدقیدوییــالتیس رزقیایــ اای گســب دهیاقیوایسع یــعیسعیریــ ی احــ اثیوییه هیگفــ قیاهیییــبتیتســب ی بویخــعیوی   نــعی
ــ ی ــ یسربنــعی کیفکــعیویهیربشیبمــعیاوجیزیــ ی رمــعبیگ قیای انعیوایعــالوهیی ــردهیامــت.یییــبتیعــالوهیی وواجیداشــببیویسیشــبءی حرال ــعیی
تســب یهسفــنیدویالیبیزــبقیهی یــنیهسفــنیتــبیسیصــبیظهــرویومــبن هیامــت.یی ومــعیاینیپ یــ هیشــگ فیدویپیــلیویتعــ یاهیامــالایدویایــ اای
رــبیتبه بیــییاهیاعبقــبداتیویاوهشیزــبقیســبدقیویسعیــرقیوایسع یــعیویسیبقــلیسعیری .یایــنی سیشــبءیایابدیتیبزــبیویاتیفــبیاقیشــ هیامــتی
اوهشیدویالیبیزــبقیشــکاعیویسحبرایــییتبسعــبیویتبالخــصیشه مــبهقیویسع ــبوقیتبه ببییبیبــبیامــتیویمــرکیهن گــعیوایسع یــعی

ــبینظــمینریــنیز ســبهیویزــمیروایسعیمــبهد.یی ــبیسع یــتیویتهــباییییــعیوایت ر سعیریــ ی

دویایــنی حقفــقیاطالعــبتیسخبصــ یقیاهی بویــخیشــکلیگف قیییــبتیوی أرف یایــنیپ یــ هیشــگ فییــ یپبیــ اوقیتراســییانســبنعیتــبیخصــرصی
ربورــ دیرایویینیرووقیزــبقییرســعیرای رفیــنیشــ هیامــت.یز فیایــنی حقفــقی نراحــعیخشــکیییــبایشــ هیامــتیویاتــزاءیییــبتیوی
شــیبختیربورــ دیییــبتیدوییــالتیس رزقیایــ اایتــبیعیرااییکــعیاهیینیرووقیزــبقییرسعییــردهیوی أرفــ یی زیگــعیرایدویایاــبدیی خــعیاتیفــبی
ــ اویدادهیامــت.ی ربوقیی ــبیییــبتیشــکلیسعیگفــ دیوایســرودیوا ــبیدویاو رــبطی یگب یــگیت ر ــببی ــبو،یح ــبایویپبی عــبایال یفعــبیسبنیــ :یربیانر
ــ هی ــعیاطالعــبتیالهایت ــییرووقیوی حافــلیگ دی ــبیامــبفبدهیاهیامــیبدیویسطبلعــبتیسف ان ــبیت ر ــردهی ــعیی ووشی حقفــقی رصففــعی حافا

امــت.ی

نبفاــبی حقفــقینشــبایسعیدزــ یییــبتیتعیرااییکــعیاهیینیرووقیزــبقییرسعیشــ یبایحفب ــعیویهی مــبختیشــکلیگف قیشــه زبیوای
رــبیویشــبیدویی زیــگیویمــیتیزبقی بویخــع- رــبیمــبهسبن زعیشــه زبیوینفــزیتیبزــبقیعبایال یفعــبی  عفیــنین ــردهیامــت.یتــبینحــرقی
سذزرعیایــ اایداشــببینقــلیییــبتیوایدوی رمــعبیتیبزــبینشــبایسعیدزــ .یز چیفــنیییــبتیربورــ دقیچیــ یسیظــروهیداشــبب؛یی خــعی
گــذویاهیداخــلیشــه یویطــ اوتیتخشــعیتــبی ــًبییــ اقیرشــبووهقیایابدیشــ هیویی خــعیدیگــ ییــ اقیشــ بیویتعضــًبینفــزیپــسیاهی اهیییــراتیص ی

سحــالتیتــبیسصــ فیرشــبووهقیسعیومــف هیامــت.

واژه های کلیدی: ی امتیرب،یییبت،یسع بوقییرسع

 Email: H_kalantari2005@yahoo.comی گ وهیی نبسبیویزقیشه قیپژوزشگبهیعارایانسبنعیویاتب بععی)نریسی هیسسئرل(ی ییدانشفبویتهبددانشگبزعی،یعضری 1
    Email: sm.kazemi@sau.ac.irی یدانشارقیدرت قیسع بوقیدانشگبهییزد،ییزد،یای اای 2

Email: Heidari@art.ac.ir یعضریزفبتیعا عیدانشک هیسع بوقیویشه مبهقییدانشگبهیزی ،ی ه اا،یای اای 3

 بویخیدویبیت:ی96/04/08
 بویخیپذی ش:ی96/06/15
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مقدمه
شــکلیگف قیییــبتی أرفــ اتیی زیگــعیوی بویخعیوایتبیز  اهیداشــببی
امــت.یاحــ اثیوییه هیگفــ قیاهیییــبتی حــرلی   نــعیوایسع یــعی
سعیریــ یرــبیاهیشــ قی ــبیغــ بیسیشــبءیپی ایــلیساــلیویی زیگیزــبی
رــبیاطالعــبتی شــ هیامــت.ی حقفــقیاهیایــنینظــ یسففــ یامــتی
سخبصــ قیاهی بویــخیشــکلیگف قیییــبتیوی أرف یایــنیپ یــ هیشــگ فی
ربوقییــ اویدادهیویاهیوضعفــتیر ــعیوی یــ یتراســییانســبنعیوایســرودیوا
تیبزــبقیعبایال یفعــبیدوی ی خــعی ییــبتیدویایاــبدی رففــعی أرفــ ی

تبیتیزــبقی بویخــعیوایدویدمــب سییــ اویسعیدزــ .ی

ی ومــعیاینیپ یــ هیشــگ فیدویپیــلیویتعــ یاهیامــالایدویایــ اای
اهی تبه بیــیی رــبی امــتی شــ هی اتیفــبیاقی وی تیبزــبی سیشــبءیایابدی
اعبقــبداتیویاوهشیزــبقیســبدقیویسعیــرقیوایسع یــعیویسیبقــلی
سعیری .ایــنیاوهشیدویی زیگیای انــعیامالسعیی امــتیربیوای
چیــباین ــردیدادهیامــتیرــبیعــالوهیی یییــبایرایدویریــبتیویووایبتی
امــالسعیدوی  ثفــل،یامــبعبوهیوین بدشیبمــعینقــلیع  زــبقی
واینشــبایسعیدزــ .یدویی زیــگیامــالسعیای انعیوینفــزیووایــبتی
شــ هیان .ی یبئــلی ربی یــ اقی ویــژاقی تبیــگبهی وی امــالسعیاوهشی
سکبایزــبقی دوی رای تاــرهی وی حضــروی نقــلی ی یایــن،ی عــالوهی
سســکرنعیویسعیــرقیسع ــبوقیتــبیاوهشیراینفــزیایــزودهیامــت.
ایــنیسقبلــبیت نرــبلیرایامــتی ــبییــنیامــبحصبلیربیاهیالیبیزــبقی
رــبیتــبییه هیگفــ قیاهیدانــلیییــبتییــردهی هی یــنیهسفــنیتــبیمــطحی

امــتیوایســرودیی ومــعییــ اویدزــ .

رــبی ــبیعیــراایشــ یبایحفب ــعیشــه قیسع یــعیسعیگــ ددی ییــبتیت
یه هیگفــ قیاهیرایدویایاــبدیهی مــبختیزبقیشــه قییــبدوییــردهی ــبی
 رمــعبیایقــعیشه مــبهقیویسع ــبوقیوایدوییــالتیس رزقیایاــبدی
و حــتی أرفــ ییــ اویدزــ .یچیفــنینقشــعیمــبختیی خــعیاتیفــبی
رــبیدویاو رــبطیتــبیییــبتیشــکلییبیببیان ینظفــ ؛ی عــبایال یفعــبی
ربیانرــبو،یپبیــبب،یح ــبا،یمــقبخبنبیوایپ ونــگین ــردهیامــت.
ز چیفــنیدویاداســبیتــبی أرفــ قیرــبیدویاو قــبءیویربواین ردایتبیتی
شــه قیوینفــزی رمــعبیاتب بعــعیویایبصبدق)رشــبووهق(یداشــببی
رــبیدویرای أرفــ یییــبتیدوی رمــعبی امــتیاشــبوهیخرازــ یشــ .ی
شــه قیت نرــبلیهی مــبختیزبیییشــکلیسعیگفــ د؛یتــبینحــرقی
ریبای رــبینقــلیراییــبییــ اقی أسفــنیربیشــ بیویسص یــعیمــب
ربیایــنی رشــبووهقین ردییبیبــبی شــه قییــردهیوییــبیدوی رمــعبی
گبزــعیتــبیحضــرویویح رــتیربیدویتبیتیزــبقیشــه قی نقــلی
نفــزیز ــ اهییــردهیویسرتــبی حــرالتیتیفبدیــنیدویاو رــبطیتــبی

سع ــبوقیویطرفعــتیشــ هیامــت.

روش تحقیق
ربویــ دقی ووشی حقفــقی رصففــعی-ی حافاــعیوینــرعی حقفــقی
رتبتخبنــبیاق،یامــیبدقیویپی بیشــعیتهــتی امــت.یاهیووشی

گــ درووقیاطالعــبتیامــبفبدهیشــ هیامــتیویمــپسی حافــلی
امــت. گ دیــ هی

قداست آب در فرهنگ و تاریخ 
اولفــنیگبایزــبیدویز ــبیع صبیزــبقییهــ هیووقیاهیربیتــبیووهگبواای
تــبی یبمــبیدانســببیزبقیس دســبایرای تــبهیسعیگــ ددیوی رهــنی
ووهگبویعافــنییــردهیامــت.ییهــ هیسیــ قیاهیایــنیعیصــ یتــبیپی اوزــبی
ویتبووزبیــییرسفخبــبیشــ ،یرــبیویشــبیدویامــطروهیزبیویریینیزــبقی
رــبیتــبی زــ یســکبایداشــببیامــت.یاینی ا تبیزــبقینخســبفنی
ــذویهســبایدویردابی گ ــبی ز فــنیتبووزــبیویایســبنبیزبیدویرسفخبــب،یت
ویومــرایویدویووهگبواایپــسیاهیراینفــزیامــب  اوییبیببیامــتی]1[.ی

ربیدویی زیــگیس دایایــ اایز فشــبیســرودیاحبــ ااییــردهیامــت.ی
ــ هی ــبیعقف ــبیویت ــبیشــ بویسعیویب ــ اایتبمــببایربیسقــ سیت دویای
ربی امــت.ی عیصــ ی سق سی  یــنی ر ــل،ی اهی پــسی هو شــبفبا،ی
رــ دهی رــبیاووســزدیخاــقی دوسفــنیری یــ گبایزفبگبنــبیاقیامــتی
امــتیویری ییــلیرایپــسیاهیرمــ بایدویســ تیپیاــبهیووهیاناــبای
گ یبــبیامــتیویدویز ــبیتــبیدویهی هسفــنیربییــ اویداود]2[.یدوی
کینگــبیداشــبنیربیاهیپاف قیزبییکــعیاهیاوربای ــب رییــنیهو شــتیپ

دیــنیسحســربیسعیشــ هیامــت.

ــبیعیــراای ــع،یربیوایت ــبیدنرــبلیرایی زیگیای ان  عبلفــمیامــالسعیویت
]3[یدوی سبیــبیویاصــلیحفــبتیزــ یچفـــــــزیسعــــــ یعیسعین بیــ .ی
رــع]3[ی یــ را،یربیتــبیعیــرااین ــبدیهن گــع]3[،ییهشــت]3[،یپب
گ یبــبی یــ اوی اشــبوهی ســرودی رتبدانــع]3[و...ی وی هیربیــیی نشــبنبی وی
ــبیعیــراایتخشــی هیحفــبتی ــ ینقلیایــنیعیصــ ،یت امــت.یعــالوهیی
رــبیع یــًبیویظبزــ ًای تــبیسرتردا ــعی)سبنیــ یانســبایویحفــراای(ی
هنــ هینبســــــــف هیسعیشــرن ،ی فکــ یامــالسعیتبیحفــبتیهسفنیزــبی
ویشــه زبیدویپــیینــزولیتــبواای)ربی(یاشــــــــبوهیسعین بیــ ی.را ــبی
"ســبء"یتــبیسعیــعیربیتبوزــبیدوییــ رایر یــمی کــ اویشــ هیویاهیرایتــبی
رفزگعییــبدیشــ هیامــت؛یعــالوهی عیــراایسظهــ یخفــ یویی رــتیویپب
یــ یرا ــبیســبء،ییاشــبوهیزبقیسبعــ دیدیگــ قیتــبیانــراعیگرنبیزــبقی
ربیشــبسلینه زــب،یچشــ بیزب،یرتشــبوزبقییهشــبعیشــ هیامــتی
رــبیز گــعی صبویــ یت یعــعیاهیتارهیزــبقیسعیــرقیربیواینشــبای
یــ رای دوی یهشــتی اهی رــبی اوجی صریــ قی نقطــبی سعیدزیــ ]4[.ی
اشــبوهیشــ ه"تیبتی اــ قیســنی حتیزــبیاالنهــبو"یسعیتبشــ یوی
ــبیاهیهیــ یدوخبــبایوییص زــبقی ــبیسعیــعییرمــببایزبیییامــت،یر ت
رایترقیزــبقیربیتــبوقیامــت]5[.یی رصفــفییــ رایاهیتبغیزــبی
ویتیــبتییهشــبعیویهسفیــع،یتــبیسرضــرعیییــبتیپیرنــ ینزدیکــعی
داود]6[.ییــ رایر یــمیز چیفــنییهب یــنیسیرــیی حقفــقیدوتــبوهی
لفــظیییــبتی)تــبغیوییرمــببایوییهشــت(یویسبزفــتیییــبتی)ربویــز(یتــبی
شــ بویســعیوود.ی]7[یز چیفــنیدوی26یمــروهییــ رایمــعیویزشــتیتبوی
ت اــبی)تیــبتی اــ قیســنی حــتیاالنهــبو(یوی63یتــبویواژهی"ســبء"یذرــ ی
گ دیــ هیامــت.یدویایــنیریــبتیشــ یفب،یییــبایواژهیتیــبتیدویسفهــرای
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هیرــبیوایدوییــ یداود،یزــمیتــبیسعیــعیتــبغیوییرمــببایوایادایسعیریــ ،ی
زــمیتــبیص احــت،یمــبخب بایویخبصفــتیوتــردقیییــبتیوایاوائــبی
رــبیوتــردیاولــعیتســبگعیتــبیاحــ اثیدوســعیداودی]8[ یسعیدزــ ی
تــبینگبزــعیتــبی بویــخیویی زیــگیشــفعب،یعظفــمی  یــنیحبدرــبی بویــخی
تشــ یتیدویصحــ اقینفیــرایتــبیویــرعیسعیپیرن دیوح بمــبیعبشــروای
نفــزین ــردقیاهییی امــتیربیوایییــبایســعیداود.یسســا بنبایای اای
گفــ یویتهــبایشــ رلییــردایی امــتیویاز فــتیربی سعبقــ یتــبیی ا

دویوایعــبیر تــالیزســبی .ی

تــبیچیفــنینگــ شیووحبنــعیویسعیــرقیدویی زیــگیشــفعبیتــبی
رب،یای انفــبایتــبیعیــراایوظففــبیاقیدویتهــتیوییییــکینفــبهی
سهــم،یسکبایزبیــییسبنیــ یرتبنربوزــب،یمــقبخبنبیزب،یپبیببیزــبیوی
ــبیدونظــ یگ یبــنیرافــتیویسفهرایایــنی ــبیت ر ــ ی ــبین ردهیان ...یوایی پ
یرامــطبی وی وایایاــبدی سبیرعــعی اشــکبلی وی ط حیزــبی سکبایزــب،ی
ی زیــگیاوهشــ ی یویــفیتــبیعیرااییــکیمــیتیحســیب،یرایوای

رییــ گبایسبنــ گبوین ردهیانــ . یــ اقی

بررسی ابعاد تاریخی، فرهنگی قنات
ربویــز]9[ی رییــ ی ــبیربیاهیرایت یباییبتــ ،ی رــبیدویهی هسفــنی وازــعی
ــبیربویزییعیــعیساــبوقیربیزــبقیوواایدویهی هسفــنی نبسیــ .یییبت3یی
ر بــ ی رــبیاهیس فــزاتیخبصیایــ اایامــت.تبیتکبویــ دایشــفرعی
اهیمــطحیهسفــنیربیوایتــبیمــطحیهسفــنیسعیومــبنی ی]10[.یوییــبیدوی
سبــرایدیگــ یچیفــنیرســ هیامــت:یییــبت؛ی کیفکــعیامــتیداواقی
ــ داوقیاهی ــبوتیامــتیاهییه هیی ویژگعیزــبقیامــبخ اجیسعــبدا،یویعر
مــف هیربیزــبقیهی هسفیــعیتــبیر کیدزافززــبقیرب]11[.یمــبخبنی
ییــبتیسهــبوتیتســفبویالهایداودیویپیشــبیسقیعیگــ قیغبلرــًبیاورــعی
امــتیویاهییــ اوقیرــبیسعیگرییــ یسبز   یــنیسقیعیزبییــزدقیزســبی ی
گریــبی ــبیحــ قی بیــییعــ فیوی ویووشیزــبقییه هییــ داوقیاهیییــبتی
عــبدتیویسبعاــقیتــبیدوواایپیــلیاهیامــالایتبشــ ی]10[ربیتبیحفــ یرایوی
سبح ــلیشــ ایهح تیزــبقیتــبایی مــبهیدهیزــبیمــبلبیویگــ درووقی
یطــ هییطــ هیربیویتــبیشــفبیسالیــمیویتــبییه هییــ داوقیاهینفــ وقیرقــلی
تبذتــبیهسفــن،یربیوایدویسظهــ یییــبت،ییبیــلیدمب مــعیسعیمــبهد.ی
ییبتیزــبیی خــالفیچشــ بیویچــبهی ق یربیدوی  ــبایطرلیمــبلیداواقی

ریــییمــبلمیویگراوایزسبی .)شــکلیی1(یدویحــبلیحبض یدویایــ اای50000ی
ییــبتیوتــردیداودیرــبییزوگت یــنیرایدویگیبتــبدیتــبیطــرلی70یرفارسبــ ی
)ع ــقیســبدویچــبهی140یسبــ (یویررچکت یــنیراییکیرفارسبــ یطــرلی

داود]12[

یدرتــ یتبمــببنعیپبویــزقیدوتــبوهیپ یــ هیشــگ فیویحفب ــعیییــبتی
سعینریســ :ی"ز ــبیامــمیزبقیییــراتیراییــ ویی یــمیویدی ییــبی
امــتیرــبیاهیعهــ ییــ سیتبمــببایویزخبسیــلیپیشــب یســعیوود.ی
ــبیطرقــبتیهسفــنیویگبزــعیاهینرعییکــعی اس وهییــکیسقیــعیاهیووقیوگ
ک،ی دویگفــبهیرــبییــ یوشــببیرــرهی...یومــببیامــتیویحبــعیاهییــرقیخــب
رــبی تــ وایزفــچیومــفابیاقی شــخفصیسعیدزــ یویدوسعییبتــ ی
ــ هی ــزاایذخف ــبیربیدویهی یایــنیهسفــنیدویچــبیع قــعیامــتیویسف وگ
ربیچقــ ویامــتیویســبدویچــبهیوایدویراــبیتبیــ ییزنــ .ییــ اقیحفــ ی
ییــبت،یاولیتبیــ یچــبهیگ بنــبیواییزنیــ یویتعــ یســبدویچــبهیوایتکییــ ی
ویاهیوگبیزــبقیتزیــی،یربیتــبیزــزاویهح ــتیتگــذودی ــبیتــبیوشــببیربی
اصاــعیی مــ .یرنــگبهیرــفیســبدویچــبهیوای ــ اهیرــ ده،یاهیسظهــ یییــبتی
شــ وعیتــبیی یــ ایوشــببیییــبتیرییــ یویچیــبایز ــراویوتــبیشــفبی
سالیــمیویدویخــطیسســبقفم،یهی هسفــن،یپشــببیتــبیپشــببیییبتیــ ی ــبی
واییــنیتــبیسبدوچــبهیی مــ یویربیوایدویربنــبلیتــبوقیری ،) صری یی2(ی
ربوقیرــبیاســ وههیسبشــفنیزبقیالکت یکــعیویربسپیر ــ یویمــی اژهیاقی

ــبیهح ــتیی سعیرییــ ]13[. ــتیت ــبیرایز ــبیدی عا عیزــمیت

وی   نــعی تســب ی بویخــعی ییــبتی اهی یه هیگفــ قی وی احــ اثی
مــبلی 5زــزاوی حــ ودی رــبی سعیریــ ی سع یــعی وای گســب دزبقی
یرلیای انفبایایــنیمفســبمیوایتــبیسصــ یویحــ ودی750یسفــالدقی
ــکبی ــبیرس ی ــبیامــپبنفبیویحــ ودیمــبلی1520یت سســا بنبایاهیرناــبیت
ــبیویــژهینبحفــبیلــسیرنااــسییعاــع)ربیلــسیرنااــسیاتبــ ایاهی ت
ط یــقیییــبتی أسفــنیسعیشــ هیامــت(یویدویمــبل1540یسفــالدقی
ر دهیانــ .یز چیفــنیدوی تــبینبحفــبی"پیــکب"یدویشــفاعیسیبقــلی
گســب هیرایوتــردیداشــببیویدوی رــلیویصحــ اقیع تســببای س ا
گذشــببیاینیمفســبمیتــبیچفــنیشــ یعییعیعینبحفــبی دویمــ هی
" رویــبا"یومــف هیامــت]14[.یاســبی کبسلیایــنیزیــ یوای یهــبیدوی
مــ هسفنیویتــبیی زیگیایــ اایسعی ــراایتبهیبیــیین ــرد.یدلفلیایــنی کویر یزد. ]12[  تصویر 1: مسیر قنات در 

تصویر 2: اجزاء شکل دهنده قنات جهت استحصال آب ]10[
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اســ یتــ وای  دیــ یرایامــتیربیایــنی کیفــکیدویایــ اایهادهیشــ هی
ویمــپسی رمــعبییبیببیویمــیتیسحکــمیویپبی تــبقیپــ ووشی
صیعبگ انــعیتســفبویسبخصــصیدویایــنیرشــرویپــبیگ یبــبیامــتی
]11[.یایــنیخصاــتیعــالوهییــ یسربنــعی کیفکــعیویهیربشیبمــعیاوجی
زیــ ی رمــعبیگ قیای انــعیوایعــالوهییــ یتســب یهسفــنیدویالیبیزــبقی

هی یــنیهسفــنیتــبیسیصــبیظهــرویومــبن هیامــتی)شــکلیی3(..

ابداع و توسعه قنات
اتــ اعیییــبت،یییشــب یپ یــ هیاقیامــتیسرهــمیچــبیتــبیلحــبظی
رــبیتــبیپهیــبیاقیومــفییگســب دهیشــ هیامــت،ی هسبنــعیوییــبیسکبنــعی
رــمییــردهیوییــ یچی یــنی رــبیدویرایشــ ایطیسشــبیهعیحب پهیــبیاقی
ــ ی ــبیسعبق ن ر نســلیگســب شییبیببیامــت.یی خــعیاهیی ضفــبتی
ربدقی]11[یاتــ اعی دویاتبــ ایمفســبمیییــبتی رمــطیسع نچفــبایر
شــ هیامــت.یاینیسع نــکبواایتــبیدنرــبلیمــیگیسع نــعیســس،ی
رــبیتــبیی خــرودیتــبیمــف هیزبقی گــ سیوایسعیربوی هیانــ ی ررهیزــبقیها
ربیهی هسفیــعیدچــبویسشــکلیشــ هیان .یرایزبیایــنیسشــکلیوای
رــ دهیویتــبی گبل قیزــبقیسعــ ایحــلی رــفی تبیایاــبدیههیرــلیدوی
طــروی صبدیــعیتــبی کیفــکیییــبتیدمــتییبیببیان ]15[.یتع زــبی
ر دهیانــ .ی عیاهیرایامــبفبدهی رشــبووهااییــ اقیرییــبوقیســزاو نفــزی
ــبیسحب ــلیامــت،ییمــف ی کبســلیییــبتیدوواای ر ــبیرایچفــزقی اس
س یــ قیتــبیسرانــیی بویخــعیویسعیــرقیتســفبوقیسراتــبییــردهی

امــت.

قنات و معماری بومی
دویدووهیزــبقیسب ــبدقیوییریــژهیدوواایامــالسع،ینقــلیربیوی
ییــراتیدویسع ــبوقیحبلــتیربویــ دقیپیــ ایسعیریــ .یعــالوهییــ یرای
ــبییــ یطرفعــتی گبزبنــبیمــععیر دنــ ی  سع بواایایــنیدووهیربســاًلیر
 ســاطییبیببیویرایوایتــبینظــمیدوروونــ .یرایزــبیتــبیر ــکیسیطــقی
ویاتــ اعیییــرات،یتــبیربیویطرفعــتیحفب ــعیعبویبنــبیتخشــف هی
ویتــبییه هیگفــ قیاهیتارهیزــبقیحضــرویربیدوییضــبییــ یغیــبقیرای
ایزودنــ .یسبرلفــبایحــرههیشه مــبهقیویسع ــبواا-یتــبیشــیبختی

یرانفــنییفزیکــعیویبــبویربیویدوکینقــلیوی  ثفــلیویاو رــبطیرای
ــبیعیــراای ــ دهیویت ر ــبیدووایسع ــبوقیز ایــتی یرایوایت ــبیانســباـی ت
شــ یبایزبقیحفــبِتیدویشــه زبیشــکلیسیســامیویویــژهیاقیتــ اای
تخشــف ن .یدویایــنیسفــبایییــبتیسیشــبءیویایــزاوقی حــرلیری یــنی
رــبی ویحفب رخــلیدویشه مــبهقیویسع ــبوقییا ــ ادیسعیگــ دد،ی
دویتخــلی حافــلیسرضــرعیییشــب یتــ اایپ داخبــبیسعیشــرد.ی
گــذوی وتــردیپبیــبب،یرتبنربوزــب،یح بایزــبیتــبینحــرقیتــبیسســف یوی
اتیفــبی شــکلیگف قی امــت.ی داشــببی سســبقفمی واتطــبی ییــراتی
رشــلیربیدویایاــبدی اهی نفــزی تیبزــبقیعبایال یفعــبی وی شــه قی
یبتافتیزبیــییر ــعیویرففــعییضــبقیسع ــبوقیانســاباییبیببیوی
رــبینبشــعیاهیشــیبختی یه هیسیــ یشــ هیامــت.یامــبحصبلیربی
 کیفــکیمــبختیییــبتیدویتســب یهسفــنیویدویایاف عیمــختی
یــردهیامــت،یحفب ــعیعبل بنــبیتــبییضــبیدویسع ــبوقیویشه مــبهقی
رــبیتــبیشــیبختیاهیییــرایویسهبو ــعیرمینظفــ یاهی یرسعیایــ اایدادهی
امــببداایویسقیفیــبا،ی کبســلیوی رمــعبیهی مــبخببیاقییضبیــیی
ویاتیفــبیعبایال یفعــبیوایزرشــ ی انبیط حیویــزقین ــردهیامــتیوی
رــ دهیامــت.ی ز ســبهیتــبینفبهزــبقیهســبا،یالگریــییخالیبنــبیاوائــبی

تصویر 4: تأثیر طراوت بخشی عبور آب قنات در گذر شهری و بافت تاریخی، 
محله شیخداد یزد)منبع: نگارندگان(

تصویر 5: لکه گذاری موقعیت قرارگیری دانه های با ارزش)1- مسجد 
جامع، 2- مجموعه میدان و بازار خان 3-  تکیه امیرچخماق( در بافت 

تاریخی یزد ]13[.

تصویر 3: جهد و تالش درمسیر استحصال آب توسط مقنی در الیه های 
زیرین زمین ) منبع: نگارندگان(
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یه هیگفــ قیاهیییــبتیدویپرشــلیدزعیشــه قیویتبیــتی بویخــعی
رــبیسســف ی اهیدویسیظــ ییبیــلیاشــبوهیامــت.یسیظــ یاول؛یییرا ــعی
اصاــعیرایدویحرســبیویمــطرحیپبییــنیدمــتیشــه زبییــردهیوی
تهــتیری مــبنعیویرشــبووهقیاواضــعیســرودیامــبفبدهییــ اویگ یبــبی
رــبیط احــعی امــت.یشیبمــبیییی خــعیییــراتیسشــخصین ــردهی
ویسظهــ یدویشــفرعی سرــ اءی ــبیسقصــ ی اهی ییــبتی عرــروی سســف ی
سشــخصیشــکلیگ یبــبیامــتیتــبینحــریر  نــگی ــ قیخرازــ ی

ن رد.) صریــ 6و5(.

آب انبارها

س دایایــنیمــ هسفنیربیوایسبئــ هیاقیرمــ بنعیسعیدانســببیان ی
تــبین ــبهی تــبواایدویسصاعیزــبقیییــ وایشــه ی یــ اقیویــزشی وی
سعیایســببدن یویربیانربوزــبیدوینظــ یرایزــبیتیرــبینف ــبیسقــ سی
ــبیتعــ یدویتبیــتیشــه زبی داشــببیامــت.یرتبنربوزــبیاهییــ اینهــمیت
ویوومــببزبیگســب شییبیببیان .یربیانرــبوییاــبیرتــبدقییــردیویدوی
تســفبوقیسکبایزــبییزوگت یــنیویچشــ گف   ینیواحــ یسع ــبوقی
تــبیشــ بویسعیویــتی]6[.یای انفــبایحبــعیپــبیوایی ا ــ یاهیرایگذاشــببی

ویدویسســف زبقیخشــکیوییــییرب،یمــ پیبهیویسیرــییریــیییــ اقی
سســبی اای شــیبیویخســببیمــبخببیان .یدویدشــتیخشــکیوی
ــبیهن گــع،یمــکرنتی رریــ یسریعفــتیرتبنربوزــبیاو رــبطیسســبقفمیت
ــبیسیبطــقیدیگــ یداشــببیامــتیویزــ ی ــذویســ دایزــ یسیطقــبیت گ وی
رــبیالهاییــردهیتــبیاشــکبلیسخباــفیامــبق اوییبیببیامــت.ی راــبی
ایــزوایی یایــنیسحــلیی اوگفــ قیرتبنربوزــبقیدمــبعیییــنیوازــعی
رــبیربیتــبواایتــبوقیشــ هیدوی طــروقیانبخــببیشــ هیامــتی
دشــتیزبقیخشــکیتــبیطــ فیرایزــبیز ایــتیشــرد.یاتــزاءیربی
انرــبویوایسخــزا،یتبدگفــ یویپابیزــبیشــکلیسعیدزــ .یاو رــبطیتبدگفــ ی
ربویــ دقیوینفــزیال بنــعیشــه قییــ یووقی تــبیعیــراایعضــرقی
سخــزایتــبیسیظــرویربزــلییســبدیربیامــبفبدهیشــ هیویتبعــثی

خیــکینگه اشــبنیربیسخــزایسعیشــرد.ی

سخــزای رــفی دوی رــبی ویــژهی سصبلحــعی ی یایــنی  رفــبی عــالوهی
ــ قیاهییســبدیربیوای شــ ی ین ــردهی ــزیتارگف انبخــببیسعیشــ ینف
امــت.یاصاعی  یــنیسیرــیی أسفــنیرییــ هیربیرتبنربوزــب،یییــبتی
سعیتبشــ .یواهیحــلیامــبفبدهیاهیربیییــبتیتــبیدویصــروتییــردهی

ــبیومــفابی ــبتیت ــذوییی گ ــ ی ــبیربیهی امــت:یووشیاولیدمــبفبیییت
تــبیصــروتی نفــزی پبیببیزــبی رــبی امــت.ی یــردهی پبیــببی احــ اثی
پبیببیزــبقی سعیشــ ن ،ی مــبخببی خصرصــعی ع رسعییــبی
احــ اثی عبایال یفعــبی تیبزــبقی وی سســبت ی ریــبوی ع رســعیدوی
سعیشــ هیویپبیببیزــبقیخصرصــعیدویخبنبیزــبیدویپبیینی  یــنی
یســ تیوایــییشــ ه.یواهیحــلیدوایز ایــتیتخشــعیاهیربیییــبتی
تــبیداخــلیربیانربوزــبییــردهیامــت.یتــبی رتــبیتبیایــنیسرضــرعی
تــبیربی انربوزــبیویز ایــتیویدمب مــعی ی اوگفــ قیربی واتطــبی

ییبتیزــبیداواقیاز فــتیهیــبدقییــردهیامــتی]17[.ی

تــبی وای یــ یرایداشــببیان ی ــبیتبیتیزــبقیشــه قی سع ــبواایمــععی
مــبهسبن زعیعیبصــ یشــبخصیشــه قیسیســامیویربواین بییــ .یدوی
ز فنیوامــببیمــبختیرتبنربوزبیربیسیشــبءیامــبق اویرایع   ًبیسســف ی
عرــرویییــبتیوای عفیــنیسعین ــردیواهیحلیسیبمــرعیسعی رانســتی اقعی
گــ دد.یسســبت ،یحســفیفبیزب،یســ اوسیویتــبهاویدویریــبویرتبنربوزــبیوی
ــبی ــزقیتبیــتیشــه قیویی نفــزیتیبزــبقیعبایال یفعــبیدیگــ یزســببیس ر

تصویر 6: پالن و مقطع آب انبار شش بادگیری یزد،]17[

تصویر شماره 7 : اجزاء آب انبار خان یزد ]17[

تصویر شماره 8 : مجموعه تاریخی اردستان - استقرار بناهای تاریخی و 
کنار آب انبار ]17[ عمومی در 
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وومــببیییوایشــکلیســعیداد.)ی صریــ ی8ی(ی ا ــیی عــ ادیهیــبدقیاهی
ازبلــعیدویایــنیسکبایزــبیتــبیس رزیــتیداشــبنیرایایــزودهیوینفــزیتــبی
ربوایــییویپبیــ اوقینســرعیاینیامــبق اویگزییــعیر ــکیسعیرــ د.

 سقاخانه
مــقبخبنبیوایسعی ــراایپ یــ اوقیاتب بعــع-یسذزرــعیتــبیی سبــعی
حفبتیتخــلی عیصــ ی »رب«،یایــنی رای دوی رــبی نبسفــ ی دی ییــبی
وایــگبایدویاخبفــبوی تــبی رلیشــئیحــع(،ی ال ــبءی ســنی )وتعایــبی

یــ اویسعیگفــ د.ی وزگــذواای شــیبی

اع ــبویشــفعبیتــبییه هیگفــ قیاهیاعبقــبداتیویاوهشیزــبقیدییــع،ی
تیبیــییوایی پــبیســعیداودیرــبیدلفلیاصاعیاحــ اثیرایاهیطــ فیتبنفبای
خفــ یتــبیطــرویع ــ هیدویچفــزیتبشــ :ییکعی  ســكیتــبیع اــعیخفــ ی

ــبدرووقیحبدرــبیعبشــروا. ــ اقیمــقبیتیس دســبایویدیگ یی ی

رــبیتــبیوامــطبی رــنیسقــ سیی اوانــعیوتــردیداودی دویایــ اایاسب
وتــردیایــ ادیسذزرــعیسیســربیوییــبیس یــرایدویرایصبحــبی
اهیزریــتیعیصــ ی اعبرــبویزســبی ؛یولــعی قــ سیمــقبخبنبیزبی
گ انقــ ویویســبدقیربیویاو رــبطیرایتــبیوایعبیر تالینبشــعیسعیشــرد.ی
رــبیمــقبخبنبیزبیاهییــكی تیبی ایــنیسعی ــراایچیفــنیسبصــرویشــ ی
-ی ی زیگــعی ربورــ دی دیگــ ی مــرییی اهی وی ری مــبنعی ربورــ دی مــری
سذزرــعیداشــببیان .یدویص هیزــبقیاخفــ یتــبیامــبحصبلیربیاهی
ییــراتیویربیانربوزــبیویایاــبدییضبیــییدویگذوزــبیتیــبایمــقبخبنبی
تبیگزییــعییــ اقیرتبنربوزــبیشــ هیویایــنیمــیتیحســیبییــ اقیویــیی

 شــیگعیوزگــذواایسهفــبیشــ هیامــت.

 حمام 
نبسروییرنبنــعی پزشــكی تقــ اطی تــبی وای ح ــبای مــبختی ی خــعی
اوی تــبی یی ــبوقی س اتعــبیقی وای رای عاــتی وی دادهیانــ ی نســرتی
ــرد.ی ــعیعصــبیشــ هیی گ یبگــعیویپیچف گ ــبیدچــبوی ر سعیدانیــ ی
گــ ای گردالــعی}خزییــبیسبنیــ {یاهیربی تــبینبچــبویتقــ اطیاویوایدوی
یــ اویدادی ــبیانــ كیانــ كیعصــبیتــبیحــبلیطرفعــعیدویرســ یوی

.]19[ یهرــردقیحبصــلیشــ ی

رفــ ی تســفبوی أ پــبكی امــالسعیی ربی ح بایزــبقی ط احــعی دوی
وی ح بایزــبی حرضیزــبقی دلفــلی ز فــنی وتــبی سعیووهی نــ ی
ــبیاهینظــ ی ر ــ ی ــبیاقیط احــعیسعیر دن ــبیگرن ییبتیزــبقیرایزــبیوایت
شــ ععییییاشــکبلیتبشــ ی]20[.ییضــبقیاصاــعیح ــبایشــبسل:ی
رتــببی گ ایخبنــبیسعیتبشــ .ی) صریــ یی9(یدوی یییــب،یسفــبایدویوی
رــبیارــ یطرفعــعی رییــنیشــه داوقیایــنیاخــرهیرســ هیامــت:”ت اای
گــ ایشــ ایتــبیومــفابیزــراقیرایویخفــسیشــ ایتــبی گ سبتــبی
رییــ هیویخفســبنی هی ومــفابیربیرایامــت،یمــ اقیاولیخیــكی
گــ ایویخشــكی رییــ هیویمــ اقیمــرای گــ ایوینــ ای ویمــ اقیدوای

رییــ هیامــت]21[.ی

ح ــبایدویتبیــتیشــه زبقیامــالسعیاهیاز فــتیهیــبدقیی خــروداوی
وی ســ اوسی یــزوگ،ی سســبت ی تــبی رای ز  ازــعی وی امــتی یــردهی
دوی دی ییــبیاقی ومــمی امــت.یاینی سطاــبی سؤی یایــنی تبهاوزــبی
رــبیاهیدوواایگذشــببیدویتاــرقیعربد ــگبهی مــ هسفنیای اایامــتی
یییــعی پیــلی ویشــری یــ اقیشســتی وای اهیرا،یسکبنــعی ویخــبوجی
سعیر دنــ ی ــبیسؤسیفــنییرــلیاهیووودیتــبینفبیشــگبهیخریــلیوای
وی ساــبووتی یزدایی .یایــنی انــ اای اهی وای پافــ قی ن ــرده،ی کی پــب
ز  ازــعیعربد ــگبهیتــبیربیپــسیاهیظهــرویامــالاینفــزیاداسبییبیبــبی
ر ــــبلیپیــلیســعیوودی]18[.یاهیسیظــ یع یبنــعیدوی ویدویسســف ی
چیفــنی تــبی ح ــبای وی سســا ی یــردای امــالسعیز اراوی دوواای
رــبیشسبشــرقیتســمیپیــلی گ یبــبیامــتی عقرــبیاقیشــکلی
وی اهیایــنیسیظــ یسع ــبوقی وی اناــبایشــ هی ووحی اهیشسبشــرقی
اوهشــ ی یویسحبرایــییی مــعی وای امــالسعیای انعی شه مــبهقی

امــت.ییی تخشــف هی

ــبی رتــبیتــبی أسفــنیربی سع راًلیایاــبدیح ــبایدوییــكیســکباینفــزیت
رثــ ی یه اشــبع،یخــ وجییبضــالبیو...یط احــعیسعیشــ هیامــت.یا
ریــبوینهــ یربیوواایوییــبیدویساــبووتیییــراتیمــبخببی ح بایزــبیدوی

رــبیربیح ــبایوای أسفــنیسعیر دنــ ]22[. سعیشــ ی

سســبئاعیز چــرای یظفــمیدســبیویوطرتــت،ییزوگــعیویغیــبیوییــبی
رــبیدوینقشــبیویسع ــبوقی مــبدگعیویررچکــعینفــزیاهیعراساــعییــردی
تــبیتهــتیمــهرلتی تیــبقیح ــبای ح ــبایدخبلــتیداشــت.ی

گاورو و استحصال آب از چاه یا آب قنات جهت تأمین آب  تصویر 10:  
خزینه حمام ]23[.

تصویر 9: تصویر حمام ابولمعالی یزد-  نمایش فضاهای شکل دهنده حمام و 
موقعیت قرارگیری گاورو جهت انتقال آب به خزینه )ماخذ: نگارندگان(.
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ــبی ــعیت ــ ایشــ اییضــبقیداخا گ ــزی ــبیربیییــراتیوینف دمب مــعیت
زیــگبایهسســببایویامــبحکبایتیــب،ی ق یرــًبیز گــعیپبیینی ــ یاهی
مــطحیسعبیــ یاطــ اف،یمــبخببیسعیشــ یویدمب مــعیتــبیرایاهی

.]23[ پابیزــبقیسبعــ دیصــروتیسعیگ یــتی ط یــقی

دویایــنیسفــباییــ اقی أسفــنیربیخزییــبیدویگذشــببیتــبییووشیزبقی
ربی ووشیزــبی أسفــنی اهیایــنی سعیشــ .ییکعی ع ــلی سخبافــعی
خزییــبیتــبیومــفابیچبهیزــبقیربییــردهیامــت.یت یــنیصــروتی
گبوزــبقینــ ییــرقیاهیچبهیزــبقی رــبیربیســرودینفــبهیتــبیومــفابی
رــبیدویسحــ ودهیح ــبایحفــ یشــ هییــردیاهیدلی 40ی ــبی60یسبــ قی
ــبای»گبووو«ی ــبین ربویاهی رناــعیت هسفــنیرشــف هیسعیشــ .یی اقیایــنی
رــبی رناــعییــردهیتــبیطرلــعیی ایــ یاو فــبعیچبهییــبی امــبفبدهیسعیشــ ی
رــبیدویوأسیرایچــ خیچــبهییــ اوی ر عیییشــب یویداواقیشــفبی یــ ی

)10 ی سعیگ یت.) صریــ ی

 پایاب
ریــییرــبیتــبیپــبقیپیــبدهیتبــراایاهیرایگذشــت،یسا رعــبیعیبص قی
سثــلیپاــبیوییضــبقیهیــ یراییــ اقیدمب مــعیتــبیربیدویمــطرحی
ــ ی ــبیاهیهی ر ــعی ــبیربیییب  ــکبایویسســف یدمب مــعیت ــزیپا پبییــن.ینف
مــبخب بایعرــرویسعیریــ ]24[.ییسع ــبوقیویشه مــبهقیای اای
ربور دزــبقی تــبی خصرصــعی ع رسعیوییــبی اتیفــبی مــبختی تــبی
سشــخصیدویپــییرففــعین ــردایهن گــعیدویتهــتییــ رووداینفــبهی
ســبدقیویسعیــرقییــردهیامــتیویدویمــختی  ینیشــ ایطیس کــنی
ووحــعی حفــبتیتســ عیوییبی سربنــعی رای تــبی ررششــعی زفــچی اهی
رــبیتزئــعیاهی ی وگــذاوینکــ دهیامــت.یدویتیبزــبقیسســکرنعینفــزی
سع ــبواای سعیشــرد.ی گذشــببیسحســربی رابیشه مــبهقی شــب
رــبیتزئــعیاهیرایوایسعیتبیســتی ت نرــبلیحفب ــعیرففــعییردهیانــ ی
دویع ــقیهسفــنیت مــتیروونــ .یسع ــبواای ا یــییتــبیشــیبختی
اهیشــ ایطیتســب یهسفــنیویسســف یعرــرویییــبتیدویهی هسفــنیمــععی
یــ یرایداشــببیان یتــبیسکبنفبیــییعبل بنــبیخریــلییضبیــییوایدوی
ی خــعیخبنبیزــبیتهــتیامــبحصبلیربیطــ حیویی ازــمین بییــ .ی

کیدویشــفبیسبیبمــبیتهــتی ربیایــنیع ــلیتــبیرســ ین ــردایخــب
دمب مــعیتــبیربیییــبتیعرــروقیسحقــقیشــ هیامــت.یچیفــنی
شه مــبهقیای اای وی سع ــبوقی دوی یرسعیگ ایبنــبی نگ شیزــبقی
گذشــببی هســبای پیشــ یتی وی دوی رمــعبی وای تیفبدییــعی  حــرلی
ت نرــبلیداشــببیامــت.یخالیفــتی ــرأایتــبیشــیبختییــن،ییضــبیوی
رــبیاو رــبطیییــنیتســب یهسفــنیوی ربواین ــردهیامــتی اتــزاءیرایوای
الیبیزــبقیهی یــنیهسفــنین ــردقیاهیایــنیَتهــ یواین بیــبایمــبخببی

امــت.) صری یی11(

تحلیل موضوع 
وی دووهیزــبقی بویخــعی رمــعبی دوی سع ــبوقی وی شه مــبهقی
سبغفی زــبقی تــبی واتســببی ع   ــًبی وای سکبایزــبی پیشــ یتی
ی زیگــعیویاتب بعــعیسشــخصیسعین بیــ .یهی مــبختیزبقی
یرسعیتخصــرصیتخــلییــالتیس رــزقیعــالوهییــ ینقــلیالیبیزــبقی
ــزی ــنیهسفــنینف مــطحیووییــنیدویتبیــتیشــه زب،یدویمــطرحیهی ی
ت یبنــعیتبشــکرهیویعظفــمیاهیحفــبتیوایتــبیسیصــبیظهــرویومــبن هی
رــبیحفبتییــکیشــه یواتســبگعی  ــبایتــبیالیــبی امــت،یتــبینحــرقی
هی یــنیویدمب مــعیتــبیییــراتیواین بیــبایسعیمــبخت.ییشــه یوی
ربشــبا،ی سع بوقیایــ اایس رــزقیتــبیخصــرصیشــه زبقییزد،ی
ویژگعیزــبقی تــبی شــ ی ی واتســبگعی تبیدلفــلی ...ی وی اودمــببای
ــ اویسعیریــ ،ی ــبیربیی ی ــبیت ر ــبینســرتیویواتطــبیاقی ــعیاهیت ا سکبن
ییــراتی ویشــ ایطی یه هییــ داوقی نحــرهیقی تســفبوی حــتی أرفــ ی
رــبیسحروزــبقی رمــعبیشــه زب،ینحــرهیقی سعیتبشــ ،یتطــروقی
امــبق اویرتبنربوزــب،یح بایزــبیویپبیببیزــبیاهیعیبصــ یاصاــعیسحاــبی
زســبی یویالگرزــبقیسخباــفیسع ــبوقیاهیایــنیشــ ایطیسبأرــ ی

سعیشــرن .ی

ایــنیسرضــرعیدویحقفقــتیسعی رانــ یییبنگــ یچیفــنینظ یــبیاقی
تبشــ ،یرــبیرنچــبیدویهی هسفــنیدویت یبایامــتیتبالقیرایویدویمــطحی
هسفــنیری ییشــعیاهیسع ــبوقیویشه مــبهقیوایشــکلیدادهیامــت.

ییبتیزــبقیشــه زبقیی یمیایــ اا،یامــبخراایتی قیامــبق اوی
تــبی رای ووقی یــ ی رــبی سعیدزــ ی شــکلی وای هیســبعی یضبزــبقی
گ یبــبیویسع ــبوقی نحــرقیسعقــرلیویسیطقــعیامــبق اویصــروتی
ویشه مــبهقیای انع-یامــالسعیپبیبیویت نــبیاقیزرشــ ی انبیوای

امــت. رــ دهی ط حیویــزقی

تســفبوقیاهیخبنبیزــب،یســ اوسیعا فــب،یتبهاوزــبیویسســبت یاهی
ط یــقیعیبصــ قیتــبیییــبتیس یــرطیسعیشــرن ی.ییبتیزــبیپــسی
رــ دای اهی غذیــبیسحــالتیسســکرنع،یواهیخــردیوایتهــتیمــف ابی

رشــبووهقیدویحرسبیزــبیاداســبیسعیدزیــ . اواضــعی

وای خصرصییــزدی ی ی عیتــبی شــه زبقی اهی گذونــ هی ییــراتی
رــبی رــ دی:یدمــببیاول؛یییرا ــعی سعی ــراایتــبیمــبیدمــببی قســفمی
رــ ده،ی تصویر 11: سرداب خانه کالهدوزها یزد )منبع: نگارندگان(. یهــبیاهیط یــقیساــ اقیهیــ یهسفیــعیاهیسفــبایشــه یعرــروی
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سبدوچــبهیویسظهــ شیدویشــه قیغفــ یاهییــزدییــردهیویشــه ی یهــبی
دیگــ ی شــه قی دوی امــبفبدهی تهــتی ییــراتی عررویایــنی سحــلی
یــردهیامــت.یاهیسفبایایــنیییــراتیسعی ــراایتــبیییــبتیسف رنــب،ی
اشــکذو،یتاللیرتــبد،یییــراتیومــببق،ی)تــبیسقصــ ینــبایز فــنی
ــبتیتبمــببنعی ــ د.یز چیفــن،یشــبخبیاقیاهییی ر ــرات(یاشــبوهی یی
رــبیشــه ییزدی یهــبیسحــلیعرــرویسســف یاینی یفــ وهیرتــبدیسارســ دی
ییــبتیاهیدهینــریتــبیی یــبییفــ وهیرتــبدیویسارســ دییــردهیامــت.

سحاــبی پرشــلیدزعییکی تهــتی رــبی ییرا ــعی دوا؛ی دمــببی
و...ی شــ بی رشــبووهق،ی نفبهزــبقی وی شــ هیان ی حفــ ی خــبصی
ســ دایرایسحاــبیوایس  فــییسعین ردنــ .یتســفبوقیاهیایــنیییــراتی
سرتــبیپی ایــلیسحــالتیت ی  ــ ینســرتیتــبیزســببی بویخــعی
شــه ییزدیشــ هیان .یسظه یایــنیییــراتیدویز ــبایسحاــبیخــبصی
رثــ یســراودیچی یــنیسحاــبیدیگــ یواینفــزیپرشــلی یــردهیویدویا

امــت.ی ســعیدادهی

تیــبیتــبیگفبــبیسؤلفییزدنبســب،یشــه ییزدیتــبیعاــتیخشــکعیزــرای
ر ــعیربیتــبیمــخبعیوویتــبی ویتخــلیرمــ بایز ــراوهیاهیحفــثی
ووییــردهیامــت،یاســبیس دســلیتــبیدالووقیتــبینفــ وقیپشــبکبوی
 رانســببیان یربیزــبیوایاهیصحــبوقیدوویدویوشــببیزبقیییــراتی
ــبغی ر یــلی ــبیت ــ یویییبتبایزــبقیویگــزاویوایت تــبیمــرقیشــه یییبوون
رییــ .یاحــ اثیییبتیزــبیدوییــزدیسرتــبیپی ایــلیتســفبوقیاهی
ــبد،ی ــبیحفــ یییــراتیدزبت رــبیت ــ ی سحــالتیدویمــطحیامــببایگ دی
رتــبد،ی س یــمی رتشــرو،ی خف رتــبد،ی سح  رتبدییعقریــی،ی دزــرک،ی
سح ــردیرتــبد،یرتیــری)ت یــ ه(،یسحال ــعیتــبیز فــنیعیبویــنی

گ یبیــ . شــکلی

ع رسعیتهــتی أسفــنی تیرــبیقی رــبی ییرا ــعی مــرا؛ی دمــببی
وای سحالتییــزدی اهی سحاــبی چی یــنی وییــبی رث یــتی ا ربی  بســع،ی
ــ یاز فــتی ــکیســکبایپ ــ .یسظهــ یویسقســمیییــبتیدویی داشــببیان

شــه ییــردهیویربیراییــ اقیامــبفبدهیسحــالتیدویرناــبی قســفمی
سعی رانســببی ییــراتی ربیایــنی سبلکفــتی امــت.ی سعیگ دیــ هی
ویفییــبیتــبیصــروتیخــ دهیسبلکــعیتبشــ .یاهیت ابیایــنیییــراتی
رــبیتــبیصــروتیویــفی سعی ــراایتــبیییــبتیویــفیرتــبد،یدولــتیرتــبدی
یــ اقیامــبفبدهیعبســبیالربــبیتــبیشــ ایطعیخــبصیحفــ یشــ هیاشــبوهی

رــ د]16[.ی

ربییکــعی ومــف ی سرضــرعی تبیایــنی سعی ــراای تبیایــنی حافــلی
رای سحــالتی وی ی یمییــزدی شــه زبقی مــبهسبن زعی عراســلی اهی
ریفنی دویایــ اایس رــزقیسعی رانیــ یییرا ــعیتبشــی یرــبی رمــطیمــب
ویرشــبووهاایدویداخــلیشــه ییســرودیامــبفبدهییــ اویسعیگ یببیانــ ؛ی
ربییــبیسظه شــبایدوی )یعیــعیاهیدمــببیدوایویمــرا(یتــبیطــروقی
داخــلیشــه یتــبیووقیمــطحیهسفــنیسعیرســ هیامــتیوییبیاییکــبی
واهیویسســف یدمب مــعیتــبیرایزــبیدویسا ازــبقیهیــ یهسفیعیایاــبدی

شــ هیامــتی) صریــ یی12(.

نتیجه گیری 
اوهشی تاکــبی داودی ییــعی تیرــبی نــبی یهــبی ییــبتی شــیبختی -ی
رــبیسربنعییــکی ی زیگــعینفــزیداود.یهیــ ایییــبتیاهیییرنــعییــردهی
  ــ ایوای شــکفلیدادهیامــت.یپــسیسعی ــراایتــبیشــیبختیرای
تــبیالیبیزــبقیسبفبو ــعیاهی بویــخ،یی زیــگیویایبصــبدیهســبایوی

یــ د. پــیی سکباییــکیتبسعــبیوییبییــکیشــه ی

دوی یهفیــبی ربورــ دی شــه ق،ی یهفیــبی رمــعبی ی ومــعی لــزوای -ی
شــیبختیمــبخببوزبقییرســعیوایضــ ووقیسعین بیبنــ .یمــراقی
گــ ایویخشــکیسیطقــبیوییــالتیس رزقیایــ اا،ی ی ومــعیایافــمی
سثبتــبی تــبی وومــببزبی یریــژهی سیطقــبی رففــعی ر ــعیوی حفــبتی
مــارلیزبقینظــبای رمــعبیسیــرطیتــبییه هیگفــ قیویشــیبختیاهی
یبتافــتیییــبتیدویتسب مــبهقی رمــعبیاقیشــه زبیویوومــببزبی
یــردهیامــت.یاحــ اثیوییه هیگفــ قیاهیییــبت،یعــالوهییــ یسشــکالتی
گزییــبیاقیسط ئــنیویپبیــ اویدوی ع یــ هیز چیــبایتــبیعیــراای

گــ دد. یا ــ ادی یــالتیس رزقیایــ اایسعی رانــ ی  رمــعبی

ر رــردیربیدوییــالتی -یسریعفــتیخــبصیتغ ایفبیییایــ اایوی
تــبی وای شه مــبهقی وی سع ــبوقی حــرههی عبل ــبای س رزقیایــ اا،ی
ن ــردهی سففــ یز ایــتی امــبفبدهی یــ اقی وازکبوزبیــیی دنرــبلی
امــتیویدیــنیسرفــنیامــالاینفــزیتــبیامــبیبدیریــبتیویاحبدیــثی
ــ اواا،یی امــتیویع ــقیییشــب قیتبیایــنیی زیــگیتخشــف هی ی
ربی مــرقی تــبی سع ــبوقی امــالا،ی اهی یرــلی تطروقیرــبی امــت؛ی
ریــبویرایرواایسعیگ یــتیویدویتعــ یاهیامــالای سعیشــببیتیویدوی

سعیر دنــ .ی ز ایــتی سع ــبوقی دووای وای ربی سع ــبواای

-ی أرفــ یییــبتیدویسع ــبوقیویشه مــبهقییرسعیتــبینحــرقییــردهی
رــبیعــالوهییــ یاتیفــبیخصرصــع،یتیبزــبقیعبایال یفعــبیوای امــتی
دویمــبهسبن زعیسیســامیپی اســرایسســف یییــراتیشــکلیدادهی تصویر 12: گسترش و استقرار اراضی کشاورزی در حومه بافت تاریخی یزد، 

متأثر از قنوات. )منبع: نگارندگان(.
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وی رمــعبیتبیــتیشــه قیوایسحقــقین ــردهیامــت.یز چیفــنی
حفــظیح یــمیییــراتیویتارگفــ قیاهی خ یــبیرایاهیسه ب یــنی
رــبی رتــبیتــبیرایدویزــ یهســبای ای اســبتیسبرلفــبایشــه قیامــتی

ضــ ووقیامــت.ی

رــزیرسرهشــعیویپژوزشــعیدویحــرههیشیبمــبن ایوینهبدییــبی -یس ا
ن ــردایاوهشیییــبتیتعیــراایپ یــ هیاقی  ــ ایمــبهییعبلفــتی
وی سع ــبوقی حــرههی دوی رــبی دزیــ ی مــرییی وی مــ تی عا ــعیوای
ربوقیوی شه مــبهقیامــالسع-یای انعیاوهشیزــبقیییــعیســرودیوا
گفــ د.ی حقفــقیصــروتیگ یبــبی یهــبیتیرــبیاقی شیبمــبییییــ اوی
رــبیشــیبختی ربوقییــ اویدادهیامــتی نبچفــزیاهیسرضــرعیوایســرودیوا
وی گســب شیشــه زبی وی تبیتیزــبقی بویخــعی ییــبتیدوی وی أرفــ ی
رــبیســرودی وومــببیدویگذشــببیسعی رانــ یسرضرعــعیدیگــ یتبشــ ی

گفــ د. ی ومــعییــ اوی

پی نوشت 
ی1 یتیبزبییینظف یسسا ،یس ومب،یربووانس ایو...یی.

ی2 رــبی  ــبایربیزــبقیتهــبای،یشــروقیویشــف ییعیخــردی. یحبــعیسعبق نــ ی
رــبی»دومــبعی وایتــبیخبطــ یحــبیویعالیــبیتــبیمــف یالشــه ایداونــ یچــ ای
رــبییرــرلی حســفنی)ع(یواییــ یز ــبیربیزــبقیعبلــمیع ضــبیر دنــ ،یزــ یربی
رــ دیشــف ینیشــ یویزــ یربیرــبییرــرلینکــ دی اــخیوشــرویشــ «یحبــعیدویبزــبی
تــبیصــ اقیشــفرایوین تــبیســبدویمــف یالشــه اء،یخ وشــبایویســراجی
گــ یی شــبگبایویسالئکــبیاهیطغفــبایرایتارگفــ قی سعیشــرن .یچیبنچــبیا

ــمیغــ قیخرازــ یشــ .ی(7( ــ ،یعبل نی بیی

ی3 یییبت،یسع بیریبتییبومعیویاهیویشبیری ایامت(9(ی.
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