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  دهيچک
  

جاد محالت ير به ايناگز يصفو يت شهر، طراحان شهرير جمعيش چشمگين به اصفهان و افزايان از قزويتخت صفويبا انتقال پا
 يها نهيزم ،گريد يند و از سونک نيتأمت رو به رشد شهر را يجمع يسکونت يازهاين ،سو يکشدند تا از  يديجد يو ساختارها

 يت آب شهريريم بدون توجه به مدين ساختار عظيا يريگ عباس اول فراهم شود. شکل شاه يدرخور برا يتختيپا يريگ شکل
ت آب يريابعاد مختلف نظام مد ي به مطالعه يليتحل-يخيتار يک بررسين نوشتار تالش شده است تا در يممکن نبود. در ا

شود که با گسترش شهر  ين پرسش مطرح ميا، واقع پرداخته شود. در يتخت صفويعنوان پا شدن به  اصفهان پس از انتخاب
ن اساس يبر ا د در نظر گرفته شد؟يجد يشهر ي ت آب در گسترهيريمد يبرا يي، چه راهکارهاشدن  پايتختاصفهان پس از 

و  يت زمانيريمد يها و چگونگ يرود و ماد ندهيزا ي ن دوره عالوه بر نظارت بر رودخانهيت آب در ايريمشخص شد که نظام مد
دشگاه خانه، گر دولت ي مجموعه آباد، عباس و جلفا چون يديجد محالت(شامل  يد شهريبافت جد يريگ آنها، بر شکل يمکان

ثر أمت کامالً سو يکن ساختارها از يا يت مکانيموقع ،واقع است. در را داشته ريتأثن يتر ز مهمي) نجهان نقش ي چهارباغ و مجموعه
نظر بوده است. آب  رودخانه مد يها البيد در مقابل سيحفاظت از بافت جد ،گريد يبه آب بوده و از سو يزان دسترسياز م

آب  نيتأم يها (برا يبات ماد) و انشعايدنيمصارف آشام ي(برا ينيرزميز يها اصفهان از دو منبع آب ياز مجموعه شهريموردن
 ييبها خيم آب بر اساس سند موسوم به طومار شيتقس ،شده است، که در مورد دوم يم نيتأم) يعموم يها و ساختارها باغ

به طور  آب و يتيريز بر روند ضعف و قدرت ساختار مديمختلف ن يها در دوره ينظارت حکومت يچگونگصورت گرفته است. 
 يبه واکاو يليتحل يدياست، که با د يخيتار يها ن پژوهش از نوع پژوهشياثر بوده است. ومت مؤحک ياسيساختار س يکل

 يدانيم يز بررسين ياندوز پردازد. روش داده يتخت ميت آب پايريدر نظام مد يصفو ي دورهران يگ ميطراحان و تصم يراهکارها
  است. يا و کتابخانه يبه همراه مطالعات اسناد

  
  .ييبها خي، طومار شي، ماديصفو يشهر ساختارآب، اصفهان،  :يديواژگان کل

  
  .۱۲۹- ۱۱۹: ۳۶ ي صفوي. مجله پژوهش آب ايران. واکاوي نظام مديريت آب در ساختار شهري اصفهان دوره .۱۳۹۹. م. ا زارعي. و سلطانمرادي ز ارجاع:

  

                                                           
  ينا همدان.س ي، دانشگاه بوعليشناس باستان يدکتراآموخته  دانش -۱
  .نا همدانيدانشگاه بوعلی س ،شناسی گروه باستان ،استاد -۲
  zohreh.soltanmoradi@gmail.comنويسنده مسئول:  *

  ۰۴/۱۲/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:                                   ۲۴/۱۰/۱۳۹۷تاريخ دريافت: 

mailto:zohreh.soltanmoradi@gmail.com


 ي صفوي اصفهان دوره واکاوي نظام مديريت آب در ساختار شهري                                                                                                      ١٢٠

  مقدمه
ان از قرن يصفو ين آثار شهرسازيتر ن و جذابيتر بزرگ

ن يشهر اصفهان. ا ي عبارت بود از توسعه يالديهفدهم م
، ياسياز مراکز س يکيان به يشهر مانند دوران سلجوق

 يعيوس ين پادشاهيسرزم يو فرهنگ ي، بازرگانيحکومت
تا قفقاز و افغانستان امتداد  فارس خليجل شد که از يتبد

باً در طول سلطنت يادشده تقري ي افت. برنامهي يم
کامل اجرا شد (کونئو، عباس به طور   درازمدت شاه

اش و رگ  يو طوالن يخ غني). داستان اصفهان، با تار١٣٨٤
را  جامعه ييارويچالش رو يرود، به روشن ندهيآن، زا ياتيح

(موله و همکاران،  کشد ير ميبه تصو ط کمبود آبيبا شرا
ن امر بدون توجه به نظام آب و يا ياجرا ،واقع در). ٢٠٠٩

ه عباس ناچار بود نظام . شابودرممکن يت آن غيريمد
ش يسامان بخشد که با افزا يشهر را طور يرسان آب

  ت و گسترشِ روزافزون شهر متناسب باشد.ير جمعيچشمگ
ن است که با گسترش شهر يپژوهش ا ياصل ي هئلمس

 يبرا يي، چه راهکارهاشدن  پايتختاصفهان پس از 
د در نظر گرفته شد؟ يجد يشهر ي ت آب در گسترهيريمد

، ١٣٧٩( يابر ينيرود حس ندهيت آب زايريمد ي نهيمدر ز
 ي طهيداده است. در ح انجام ييها ) پژوهش١٣٨٢، ١٣٨٠

 يچون عالم يز پژوهشگرانياصفهان ن يصفو يشهرساز
 يرازيزاده ش اله تيو آ )١٣٨٧ ،١٣٨٥( ي، اهر)١٣٨٥(
 يوميان و قياند. محمود به مطالعه پرداخته )١٣٩٢، ١٣٨٢(
ز در نوشتار ي) ن١٣٩٥ان و همکاران (ي) و نامدار١٣٩٢(

ها در ساختار شهر اصفهان  يماد يخود به بررس
 يايزوا يجامع که به بررس ياند. اما پژوهش پرداخته

 يآب در ساختار شهر يتيريمختلف ساختار مد
بپردازد، تاکنون  يصفو ي دورهاصفهان در  ي افتهي تحول

  است. انجام نشده
 يبه واکاو يليتحل يديبا د ،يخيتاروهش ن پژيا

ت آب يريدر نظام مد يصفو ي دورهزان ير برنامه يراهکارها
به  يدانيم يز بررسين ياندوز روش داده پردازد. يتخت ميپا

  است. يا و کتابخانه يهمراه مطالعات اسناد
  

 يو طراح يزير ؛ برنامهيگسترش ساختار شهر
باره  کيت شهر به ياصفهان، جمع شدن  پايتختپس از 

) ١٣٥٠ ترکمان،؛ ١٣٧١ ابد (جناب،ي يم يريچشمگرشد 
ک يشهر به  يبرارا شتر يآب ب نيتأماز به ين امر نيو ا

به  يحاکمان صفو يآگاه .کند يل ميتبد يجد ي مسئله

بودنش   آب ا کمينبودن آن و   يرود و دائم ندهيت زايوضع
اندازد.  يرود م ي ر در سرچشمهييجاد تغياآنها را به فکر 

الحاق آب کوهرنگ به  يبرا ياديز يها تالش ،نيبنابرا
مختلف و به  يها رد، که در دورهيگ يرود صورت م ندهيزا
 ،يخيطبق اشارات تار بر ماند. يل مختلف ناکام ميدال

 يها در دوره رود ندهيافزودن آب کوهرنگ به زا ي پروژه
 ،شده است و مدارک و مآخذ موجود يريگيمختلف پ

بحث و  زين ين چهارم هجردر قر ياست که حت يحاک
 يول ؛شکستن کوه و الحاق آب مطرح بوده است يگفتگو

تا  ماند يم يفراموش ي بحث در بوته نيا يمدت طوالن يبرا
 ياقدامات يسلطنت شاه طهماسب صفو ي باالخره در دوره

آمده است که شاه طهماسب  يخيدر منابع تار .به عمل آمد
فرمان داد  -  يآن نواححاکم  - ياله شهرستان فضل رزايبه م

(کوهرنگ) را که به طرف خوزستان  يمحمود ي تا چشمه
اقدام شاه  باره. درکندوصل  رود ندهيبه زا رود يبه هدر م

 حضرت«آمده است:  يخيدر اسناد تار ،يطهماسب صفو
 دارالسلطنه به را آب آن که بود نموده اراده مکان جنت شاه

 ملک آن ياهال که ند،گردا رود ندهيزا مضاف آورده، اصفهان
 اديازد باعث و نکشند نقص آب قلت از خشکسال در

 ،ترکمان( »گردد نيبسات و مزارع احداث و يمعمور
١٣٥٠ .(  

 ليگس کار اسباب و کارگر ،يشهرستان اله فضل رزايم
 آن انجام از کار شرفتيپ عدم ي واسطه به يول ؛دارد يم

 آمد کار يور اول عباس شاه که آن از بعد. شود يم وسيمأ
.ق ه ١٠٢٧ سال در د،کر کشور تختيپا را اصفهان و

 نيا در ياطالعات تا فرستاد کوهرنگ به را کيب يعل محب
 يحاتيتوض باره نيا در وسياولئار آدام. کند کسب نهيزم

 کوه را رود ندهيزا ي  سرچشمه اشتباهبه  اما ؛کند يم انيب
ده سال عباس چهار شاه«: سدينو يم يو. داند يم دماوند

است به  يکوه دماوند جار گريکه در طرف د يتا آب ديکوش
منظور هر روز هشتصد تا هزار  نيا يبرساند و برا رود ندهيزا

 ميو چهار ساعته با دستمزد روزانه ن ستينفر را به صورت ب
 زشيو ر ديشد يبه علت سرما يبه کار گرفت. ول يعباس

ه کار نبودند؛ از سه ماه در سال قادر ب شيبرف، کارگران ب
در آن  ديکه با يسخت است و قسمت اريکوه بس نيسنگ ا

 ،همه نيبا ا ؛ساعد دارد صد کيبرابر با  يارتفاع ،شد يکار م
هنگام  نيکردند. در ا يساعد در کوه حفار صد کيحدود 

داد که  حيترج زين يشاه عباس فوت کرد و شاه جوان بعد
که خود را  نيدر آغوش گرم زنان حرم خوش بگذراند تا ا



 ۱۲۱                                                                                                        ۱۳۹۹ بهار/ ۳۶/ پياپي ۱/ شماره ۱۴ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 در). ١٣٨٥ وس،ي(اولئار» کند ريسنگ کوه درگ يبا سخت
 ١٥ جهينت. شود يم يريگيپ اتيعمل دوم عباس شاه دوره
 کارکنان کوه يدگيبر نه،يزم نيا در انيصفو تيفعال سال

 بوده متر ٥٠ عمق و متر ٦٠ عرض متر، ٣٠٠ طول به
 خواست يم که زين نيحس سلطان شاه). ١٣٨١ ،ي(شفق

 آباد فرح و بيهزارجر يها باغ و اصفهان يبرا زمال آب
 به مربوط ي هنقش کردن يعمل اليخ در يمدت شود، نيتأم

 مردم بر منظور نيا يبرا هم ياتيمال اگرچه و بود کوهرنگ
 ها افغان ي هحمل ليدل به احتماالً يول ؛کرد ليتحم

). ١٣٨٠ت، (الکهار درآورد عمل مرحله به را آن نتوانست
 سرانجام به يپهلو ي هدور در سرانجام ها تالش نيا
  .رسد يم

را  يزان صفوير ش آب رودخانه، برنامهيق در افزايعدم توف
اندازد که  يم يد در جهتيشهر جد يبه فکر طراح

در  سر کند.يه از مقدار آب موجود را منيبه ي هاستفاد
رود، به  ندهيدر فاصله با زا ياصفهان از شهر يصفو ي دوره

ل شد؛ منظور از شهر يتبد» يا دخانهشهر رو«ک ي
ست که تنها در جوار رودخانه واقع ين يشهر ،يا رودخانه

مختلف  يها رساختياست که در ز يبلکه شهر ؛است
وند داشته و رشد کرده است يبا رودخانه پ يو انسان يکيزيف

رود در  ندهيزا ،ني). بنابرا١٣٩٠،يپور و مراد ي(عمران
 يعيک عنصر طبياتر از فر ينقش يشهر صفو ي هتوسع

ظاهر  يشهر يکند و خود در حکم محور يفا ميصرف ا
شهر با رودخانه  ،يصفو ي دورهش از يپ ،واقع شود. در يم

ل يزارها تشک شهيها و ب ن فاصله را باغيفاصله دارد و ا
مصارف  ،رود يکارکرد اصل ،ن دورهيدهند؛ در ا يم

 ،يصفو ي هدوراطراف آن است. اما در  يها نيزم يکشاورز
رود  ندهيگسترش شهر به سمت رودخانه است و آب زا

ز نمود ين ي، در ساختار شهريآب کشاورز نيتأمعالوه بر 
  دارد. يتوجه قابل

رود با علم به خطر وقوع  ندهياما اتصال شهر به زا
ز داشته يرودخانه مشکالت خود را ن يفصل يها البيس

 مانده است.پنهان ن يصفو ياحان شهرد طرياست، که از د
رود ضمن مهار  ندهيزا ي هيحاش يدر دو سو يساختار پلکان

ز يغرقاب را ن ياحتمال يها ، محدودهيانيطغ يها سطح آب
برخالف فرم  ،). در واقع١٣٧٧ (رامشت، کند يف ميتعر

، يبه موازات منابع آب يانسان ياستقرارها يريگ ج شکليرا
ر عمود بر محو يهمگ ياصفهان صفو ياصل يمحورها

از  يگريز ديها گر يوجود ماد شوند. يرودخانه ساخته م

بافت شهر در  يبرا يواقع محافظ رودخانه و در يها البيس
ها و  يماد .است يالبيخروشان س يها انيبرابر جر

گسترده در  يا جاد شبکهيمنشعب از آنها با ا يها يجو
  کردند. يها کمک م ت آبيسطح شهر به کنترل و هدا

در  يد در اصفهان صفويجد يها وعهها و مجم محله
بر توسعه  يکه مبتن يا شده نييش تعياز پ ييساختار فضا

شوند؛ در  يعت و رودخانه است، احداث ميوند با طبيدر پ
آباد و گبرآباد هر سه در  نوساز جلفا، عباس يها محله ،واقع

ن يا .عت آن قرار دارنديک با رودخانه و طبيارتباط نزد
م يشهر قد يغرب و جنوب ير بخش غربد ديجد يساختارها
 ي هق شبکيبه آنها از طر ي، تا آبرسانشوند يساخته م

  سر باشد.يها م يماد يا خوشه
  

  
ها از غرب به شرق بر  اي مادي جهت شبکه خوشه -١شکل 

  )١٣٩٦، هاساس نقشه سيدرضاخان (نگارند
  

  
طرح شماتيک اصفهان صفوي و ارتباط با شهر قديم  - ٢شکل 

  )١٣٩٦س طرح برينيولي (نگارنده،بر اسا
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 يآب در ساختار شهر
تا  يخيتار يک و نامنظم شهرهايبافت ارگان يريگ شکل
 ،نين بيدر ا .است يعيطب يروهايثر از نأمت ياديحد ز

ثر از أتوان مت يم ياصفهان را تا حدود يبافت شهر
رود سرچشمه گرفته و  ندهيدانست که از زا يآب يرهايمس

) در مبحث ١٣٦٣( کمپفر اند. افتهيش در سطح شهر گستر
من «کند:  يف ابعاد شهر اصفهان اشاره ميمربوط به توص

ک روز شهر را سواره دور بزنم؛ ي يدم که طيهوده کوشيب
ها،  يل جوياز قب يمتعدد و موانع يها علت وجود باغ به
 شاردن». ديد در دو روز هم نتوان به مقصود رسيشا
وب يظهارنظر کرده و عنه اين زميز در اي) ن١٣٧٩(

داند که  يم يآب جار يها يجو يکيشهر را  يها کوچه
با  ييها چاه يگريکند؛ و د يجاد مشکل ميسواران ا يبرا

رهگذران خطرساز  يسطح کوچه، که برا باز و هم ي دهانه
حضور زنده آب در  ،يخياشارات تار گونهن يبنابر ا. ١است

  ت.اس يهيبد يها در اصفهان صفو يقالب ماد
 يان در شهر اصفهان جاريش از صفويها پ ها از سده يماد

شهر  يرود را به مزارع و مناطق مسکون ندهياند و آب زا بوده
ناصرخسرو که در  .)١٣٧٩ ،يابر ينيکردند (حس يمنتقل م

شهر «آورد:  يدن کرده است، ميه.ق از اصفهان د ٤٤٤سال 
آب روان  يها يو در شهر جو...  ن و بلند دارديحص يواريد

نه بزرگ يان شهر مسجد آديکو و مرتفع و در مين يو بناها
خراب  يچ از وي... اندرون شهر همه آبادان، که ه کويو ن
رسته در قرن سوم اشاره  ). ابن١٣٨٤، (ناصرخسرو» دميند

م آب را مربوط به زمان يده و تقسکرها  يبه وجود ماد
ا فرض بر ). ب١٣٦٥، رسته (ابن ر بابکان دانسته استياردش

ر بابکان يم آب توسط اردشيها و تقس يکه احداث ماد نيا
ش از يها پ ياحداث ماد ي مسئلهافسانه باشد، باز هم 

را يز ؛رش استيش از اسالم قابل پذيپ يه و حتيصفو
لف ؤک است و ميبه صدر اسالم نزد يسوم هجر ي سده

کتاب در مورد آثار موجود مربوط به قبل از اسالم صحبت 
  د.کن يم

اما تنها  ؛اند ز وجود داشتهيه نيش از صفويها پ ياگرچه ماد
گرفتند  ياستفاده قرار م ها مورد مزارع و باغ ياريآب يبرا

 يجاد ساختارهايبا ا يصفو ي دوره). در ١٣٨٧ ،ي(اهر

                                                           
 کند؛ يم ادي تيوال هارون مقبره يکينزد در توجه درخور چاه دو از )۱۳۷۹( شاردن  -١
 از يتاجر ظاهرا يهند دريح. »يهند دريح« يگريد و »حاتم گور« به موسوم چاه يکي

 کردن رابيس يبرا کند يم نذر ايدر طوفان در يگرفتار هنگام در و بوده هند ياهال
 .کند حفر تيوال هارون مقبره نارک در يچاه رهگذران

شهر،  جاد باغيا ي دهين ايگسترده و همچن يو عموم يشهر
جاد يا يراز آب رودخانه در ساختار شه يبردار لزوم بهره

  شد.
اصفهان  يکه از درون شهر صفو ييها يتعداد ماد ي درباره

را يتوان سخن گفت؛ ز ينان کامل نمياند با اطم گذشته يم
ست و در يق مشخص نيبه طور دق يمحدوده شهر صفو

ده يد ييها مختلف تفاوت يها دوره يها ها و طرح نقشه
 ي) براجيج و ناي(شا يدو ماد ييبها خيش طومارشود. در  يم

 يو چهار ماد است رود ذکر شده ندهيجنوب زا يها قسمت
 يشمال يها قسمت يران) براي، فدن، تياصرم، فرشادي(ن
بلوک  يبند ميز در تقسيشاه ن يجو ي. ماد)٣شکل (

خانه  ها و دولت آب باغ و عمدتاً است ن آورده شدهيمارب
. )١٣٠٧ ،ييبها خيش(طومار  است  کرده يم نيتأمرا  يصفو

بته نسخه در دسترس طومار به احتمال فراوان مربوط به ال
از  يها ياز ماد يقاجار است و ممکن است از برخ ي دوره

اد ين متن يه تا قاجار در اين صفويب ي ن رفته در فاصلهيب
  نشده باشد.

  

    
ي شهري بر اساس  ها در محدوده پراکنش مادي -٣شکل 

  )١٣٩٦ي پاسکال کست (نگارنده،  نقشه
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ز يتوسعه را ن يها رساختيحکم ز ،ها با گذشت زمان يماد
 ي ونددهندهيپ يکنند و حضور آب در بافت شهر يدا ميپ

شود. انشعابات  يم يتار شهربا ساخ يعير عناصر طبيسا
گر سرعت آب را يد يها) از سو يشده از رودخانه (مادجاديا
کرده است؛  يها کنترل م ز گرفته و آن را به سمت باغين
کرده و  يم بهتر را فراهم ميشده فرصت تقس آب کنترل نيا

  .شده است يدرختان م يمانع از شستن خاک پا
  
  آب شهر نيتأم

 آب مورد نيتأم، يماد يها افتهيو  يخيبر طبق اشارات تار
 .گرفته است ياز شهر اصفهان از دو منبع عمده صورت مين

ش يپ يها با رودخانه در دوره ين مراکز سکونتيب ي فاصله
 ين مطلب باشد که آب مصرفيد ايؤتواند م ي، مياز صفو
 يشده است؛ مطلب يم نيتأمها  ق چاهيمردم از طر ي روزانه

ده يز دين يصفو ي دوره يخيکه به کرات در اشارات تار
اصفهان  يد اهاليگو ي) م١٣٧٤شاردن (مثال  يبراشود.  يم

ن يبه چن يابيدست يعادت دارند آب صاف بخورند و برا
 يها کند که آب چاه يان ميب يکنند. و يچاه م يآب

چ کجا يتوان گفت در ه ين و سبک است و ميرياصفهان ش
  ن آب وجود ندارد.يتر از ا نيريتر و ش گواراتر، سبک

ها  به قنات يتوجه مورد ي اشاره يخيسفانه در منابع تارأمت
ز نشده است و يشاخص در شهر اصفهان ن يها و چشمه

ست. يز در دست نين يا شده حفظ يناختش باستان ي داده
ف ي) توص١٣٨٥، يمحاسن اصفهان (آو ي تنها در رساله

ها در روستاها و  ها و قنات از چشمه يجامع نسبتاً
کاوش  ي اطراف شهر ذکر شده است. در پروژه يها يآباد

 ي  در محدوده ييها ز گمانهينق يدان عتيم يشناخت باستان
 ييها ه منجر به کشف آبراههابان عبدالرزاق زده شد، کيخ

) با توجه به ١٣٩٥ان (يو عل ين محدوده شد. جاوريدر ا
رفته،   کار ها و مالت به ، نوع تاقينوع ساختار معمار

  دانند. ين ساختارها را قنات مياز ا يتعداد
اصفهان در  يري، با توجه به قرارگينيرزميز يها حجم آب

 ف آب موردران، کفايا يخشک مرکز مهيم خشک و نياقل
 ،نيداد؛ بنابرا ينم يشهر صفو باغ يريگ شکل يرا برااز ين

چون  ينوظهور شهر ياز ساختارهاين آب مورد نيتأم
 ي ، مجموعهيو حکومت يعموم يها گردشگاه چهارباغ، باغ

ر از رودخانه صورت يجهان ناگز دان نقشيخانه و م دولت
م يتقس يمند برا قانون ين امر به ساختاريگرفته است. ا يم

  از داشته است.يآب ن

 ،ياصفهان ؛١٣٦٥ رسته، (ابن يخيبر اساس اشارات تار
توان استنباط  ي) م١٣٨٨ لدار،يتحو ؛١٣٨٥ ،يآو ؛١٣٦٧

رود  ندهيزا ي م آب رودخانهيتقس يبرا يکرد که ساز و کار
 ،آن يان وجود داشته است. اما از چگونگيش از صفويپ

ها از سده دهم ست و تنيدر دست ن يا سندينوشته و 
در دست است که از آن با  يا بعد از آن طوماريو  يهجر

  شود. ياد مي» ييبها خيطومار ش«عنوان 
ک يصفحه، شامل  ٢٧ يدارا ييبها خيطومار منسوب به ش

ت آن، دو صفحه يريصفحه حکم شاه و روش محاسبه و مد
بلوکات و  يها ز حقابهيصفحه ر ٢٤و  يياجرا يقواعد کل
از  يا تلف حوضه آبخور رودخانه است. نسخهمخ يروستاها
 ١٣٠٧که اکنون در دست است، در سال  ييبها خيطومار ش

 و توسط چاپخانه راه نجات اصفهان منتشر شده است.
روز بعد از نوروز تا آخر  ٧٥م آب بر اساس طومار از يتقس

گرفته است و در فصول  يروز صورت م ١٦٥آبان به مدت 
زان يواقع هر کس به م بوده و درسرد سال رودخانه آزاد 

  د.کنتوانسته است از آن استفاده  ياز مين
ع آب در شهر، دو عامل مورد ينظام توز يزير در برنامه

ع آب ينظام توز ،نکهيان بوده است: اول ايصفو ي ژهيتوجه و
... به  ها و ، باغيشهر يعموم ين محالت، ساختارهايب

ها برسد و  بخش ي به همه يباشد که آب کاف يشکل
 يازهاين ،نکهيو دوم ا ؛را برطرف کند يمصرف يازهاين

  شناسانه را در شهر پاسخگو باشد. ييبايو ز يبصر
 - هاي ماربين و جي آبخور بلوك ي شهر اصفهان در محدوده

اي  دايره برزرود واقع شده است. اين بلوك به صورت نيم
كه شمال آن  به طوري ؛شهر اصفهان را احاطه كرده است

رخوار، شرق و شمال شرقي آن قهاب، جنوب شرقي آن ب
براآن، جنوب آن بلوك كرارج و در سمت غرب آن بلوك 
ماربين قرار دارد. از اين منطقه آنچه كه در جنوب رودخانه 

  برزرود است. ،قرار دارد
سهم آب  ۳۳، بلوک جي از مجموع )۱۳۰۷( بر طبق طومار

مادي كه دو  ۶ق سهم حقابه دارد كه از طري ۶زاينده رود، 
مادي ديگر در  ۴جنوبي (برزرود) و  ي تاي آنها در ناحيه

ده و  ۸۹، به )۳ ري(تصو رود (جي) جاري است ندهيشمال زا
سهم  ۳۷ها به  سهم فوق بين اين مادي ۶رسد و  مزرعه مي

د. شو تقسيم مي يسهم جزئ ۶۵۴و بين دهات و مزارع به 
سهم  ٣٣از  سهم ٦آن  ي هشهر اصفهان و حوم در واقع،

 ينيدرصد) را به خود اختصاص داده است. حس ١٨کل (
سد که چه در مواقع ينو ينه مين زمي) در ا١٣٨٢( يابر
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ان رودخانه به ي، جريپرآب يها و چه سال يخشکسال
شده است؛ بلکه به  يشهر قطع نم يبر رو ينشيصورت گز

دار و  آبه باغ و مزرعه حق ١٥٨علل گوناگون از جمله 
خته شده و يون آنها از ساروج ريکه فنداس يميظع يبناها

ن ياز است، اين نيزم يآنها به رطوبت نسب يداريپا يبرا
زان، شهر اصفهان را به يسهم خاص و تداوم آن در هر م

و  ازهايدر طومار امت شهر درآورده بود. صورت باغ
شهر اصفهان در نظر گرفته شده است؛ از  يبرا يياستثناها

اصرم اضافه بر يفدن و ن يها يبه مادص آب يتخص ،جمله
گر، که يبلوک د ي آبه ا کاستن از حقيو  يطومار ي آبه حق

شهر اصفهان  يبرا يا ژهيت ويدهد طومار اولو ينشان م
د يؤز ميشاه ن يجو يژه برايط ويقائل است. اختصاص شرا

  ن مطلب است. يا
کند که شهر اصفهان و  يذکر م )١٣٨٠( يابر ينيحس

رود از کل  ندهيزا ياريخ آبيدر سراسر تارآن  ي حومه
ون مترمکعب آب رودخانه يليم ١٨٠متوسط ساالنه حدود 

و  ينهر اصل ٨ق يدرصد) است، که از طر ١٨(حدود 
شده است و در زمان  يع ميشعبات آن در سطح شهر توز

دار، اضافه  آبه باغ، مزرعه و محله حق ١٥٨ه به تعداد يصفو
ن يآبه وجود داشته است. ا بدون حق يها ها و باغچه بر باغ

(هر  ياريآب يامروز يمقدار آب با توجه به استانداردها
 هکتار سطح سبز ساالنه ده هزار مترمکعب) قادر است هر

هزار هکتار باغ و مزرعه در داخل شهر  ١٨ساله حدود 
از منابع آب  يبردار بهره ي د، که با محاسبهکنجاد يا
ز داشته است. يش نين رقم افزايا )ي(با ابزار سنت ينيرزميز

برابر سطح  ٥/١ش از يشهر اصفهان ب ،ن حالتيدر ا
 يفضا يباغ و باغچه بوده، دارا ، که آن هم غالباًيمسکون

 گذاران استيس ي هژيو توجه ديؤم امر نيا سبز بوده است.
 يمهارت و استاد ،و به تبع آن شهر باغ جاديا به يصفو

در  دهيا نيا کردن يياجرادر  يشهر زانير طراحان و برنامه
  خشک است. مهيخشک و ن مياقل کي

م يرا به دو بخش بافت قد ياگر بافت اصفهان صفو
طور  م، بهيم کنيتقس يو بافت نوساز صفو يشاصفويپ

ن مجموعه توسط دو يتوان گفت که آب ا يم يحدود
 ١اکثر محالت .شده است يم نيتأمشاه  يفدن و جو يماد
م شهر ين بافت قديشهر و همچن يغرب و شمال يد غربيجد

                                                           
شده است؛  يها اشارات در سفرنامه يصفو ي به محالت در دوره يرسان در مورد آب -١
دهند  يک مرتبه آب مي يا کند که به محالت هفته ي) اشاره م۱۳۶۹( هيتاورن ،مثال يبرا

  شود. يبزرگ آب داخل آنها م يدارد که از نهرها يحق مخصوص يو هر خانه و باغ

شده  يه ميشاه تغذ ياز جو ياز فدن و بافت نوساز حکومت
  است.
شدت  به يحضور آب در ساختار شهر يصفو ي دورهدر 

شده در طومار ذکر که در يمورد توجه بوده است؛ به طور
 يها که طبق اصل مختص آب فقط به بلوک ييها زمان

 يها يماد ي و همه ن اختصاص داشتيبراآن و رودشت
کردند تا  يدو دوره پانزده روزه سربند م يباالدست را برا

شود، سه چهار  ين دو بلوک جاريآب رودخانه فقط در ا
شود؛ چون  يفدن اختصاص داده م يماد يسنگ آب برا

ز به ين يخيدر اشارات تار ست.ا  يدر شهر جار ين ماديا
 يزديم منج ،مثال يم؛ برايخور ين دست مسائل برميا
در شهر  يآب ه.ق. که کم ١٠٢٠سد در سال ينو ي) م١٣٦٦(
ش آمد، شاه عباس اول از منافع خود در امالک خاصه يپ

لنجان و النجان گذشت و دستور داد تا آب  يبرنجکار
  اورند.يجا را به شهر ب آن

ها داشته با  يکه شهر از ماد يسهم آب ييبها خيدر طومار ش
سهم  ٢ يرياست؛ شهرگ مشخص شده» يريشهرگ«عنوان 

شده  يفدن را شامل م يافته به مادي سهم اختصاص ٩از 
  ).١ است (جدول

ها به  هيدر متن طومار سهام اختصاص داده شده به قر
 يرياما سهم مربوط به شهرگ است؛ ان شدهيک بيتفک
  ).٢ ده است (جدولشمشخص ن يطور جزئ و به يروشن به

بود  يطومار از آب ز طبقين يفرشاد يسهم آب شهر از ماد
ز ياصرم نين يآمد. آب ماد يآن م يفدن بر رو يکه از ماد

در شهر، به  يبردار بدون بهره ،گونه که ذکر شد همان
از  يد. البته برخيرس يمصرف مزارع خارج شهر م

) معتقدند که ١٣٩٥ ان و همکاران،يپژوهشگران (نامدار
د در آبا چون خواجو و سعادت يديجاد محالت جديپس از ا

اصرم به آنها ين ياز آب ماد يکاران، بخش محل باغ
ن است كه اين مادي ياگر، يد. احتمال ٢اختصاص داده شد

را  زادگان و رجال مهم شهر آبياري باغات اشراف ي وظيفه
بر عهده داشته  ،اند آباد واقع بوده عباس ي هكه در محل

  است.

                                                           
از محال  يچون بعض ياصرم جين يماد«ز آمده است: ي) ن۱۳۰۷( درمتن طومار -٢

ک روز قبل از يشود و عمده است، قرار چنان شده که  يفه از آن مشروب ميخالصه شر
ساالر و مرد  يراب داغ بگذارد و به دست کدخدا و ماديشورابه آن را م يونش رودشت

 ».نديعمول دارند و تخلف ننماقاصد بسپارد که تا آخر ونش از آن قرار م
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  )١٣٩٦ فدن برطبق طومار (نگارنده، يماد يها سهم -١جدول
   سهم زانيم  سهم عنوان

  سهم ٧  رسد قراء
  سهم ٥/١  يريشهرگ
  سهم ٥/٠  آباد عباس

  

  )١٣٩٦ فدن بر طبق طومار (نگارنده، يماد يها ات سهميجزئ -٢ جدول
  ها ات سهميجزئ  ها سهم  

  سهم ٣٥  رهيباغ و غ يسمت استوار

  سهم و سه ربع ٦  باغ يه استواريقر
  سهم ٤  ه سودانيقر

  سهم   مزارع سودان يگرج هيقر
  سهم ٢  رنانيه شيقر
  سهم و سه ربع  ه اسنجانيقر
  سهم ٣  ه قاطرخانيقر
  سهم ٣  ه کمبرکيقر
  سهم ٥/٢  ه اسنادرانيقر

  سهم ٢  رانيه حيقر
  سهم ٢  ه کوهساريقر
  دانگ ٥ سهم و ٢  ه فرسانيقر

  سهم و دانگ  ه دشت لنبانيقر
  سهم ٥/٢  نيبه ناجوان ماريقر
  سهم ٥/٠  نيه چهارباغ لنبانيقر

  سهم ٢  ليو باغ سه يسمت فلفلچ
  طاق) ١٤(

  طاق٧  يه فلفلچيقر

  الدشت ل و بابيه باغ سهيقر
  طاق ٥  ليسه  باغ
  مين طاق و  الدشت باب محله 

  طاق ٥/٠  يمشک باغ خانم
          

سهم آب  ٢٤ يشاه دارا ي) جو١٣٠٧( ر طبق متن طومارب
که  است ک رشته قنات آب حاللياز رودخانه و 

) ١٣٧٩( يابر يني. حسکرده استا ياح آن را معتمدالدوله
د ياست، شا يچون لقب معتمدالدوله قاجارکه معتقد است 

قاجار باشد. اما سخن  ي رات دورهييتغ ي جهين بخش نتيا
ش از دوره قاجار ينشان از وجود سازه قنات پ» اياح«از 

 ي ابان چهارباغ و مجموعهيخ ،طومار بر طبقدارد. 
رسد  يبرند و به نظر م يشاه سهم م يخانه از جو دولت

ها که بر طبق سه اصل مختص،  ر سهميبرخالف سا
شاه خارج از  ياند، سهم جو شده يم ميمشترک و آزاد تقس

 ،ن امريح ايمعمول رودخانه بوده است. در توض يها سهم
چ کدام از اشارات يه . در١توان برشمرد:  يل ميچند دل

و  يبه فصل يصفو ي دورهسان ينو سفرنامه يخيتار
خانه و  ابان چهارباغ، دولتيان آب در خيبودن جر يموقت
شاه در سهم  ي. سهم جو٢ است؛ نشده يا جهان اشاره نقش

ن آورده شده است و با جمع سهم آب يآب بلوک مارب

ه در شا يرسد که سهم جو ين بلوک، به نظر ميا يها يماد
. در متن طومار اشاره ٣ ؛ ون محسوب نشده استين بيا

ست و ياز آن جزء سهام رودخانه ن يسهم«که است شده 
ن بخش يبه ا يا تواند اشاره ي، که م»م بنا شدهيبعد از تقس

قابل  ٣شاه در جدول  يتر جو يم سهام جزئيتقسباشد. 
شاه در  يسهم جو ٢٤ن روند، يبر طبق ا .مشاهده است

ن يم شده است. از ايتر تقس يسهم جزئ ٢٢٤به  ١تچهار ل
بودن ل بلنديستون به دل ضافه در لت چهلسهم ا ٨مقدار 

ابان ين جدول، خيبر طبق ا لت اختصاص داده شده است.
از دو لت  يخانه صفو دولت ي چهارباغ و مجموعه

جهان  دان نقشيسهم دارند و م ستون چهلبهشت و  هشت
  .ياز لت معتمد

                                                           
ن شکل است که يق ساخت آنها به اينامند؛ طر يها را لت م يم آب در ماديمحل تقس -١

 يکنند و سپس رو ين ميچ را شفته انداخته و سنگ ينظر ابتدا کف ماد در محل مورد
 که از هر يدهند. آب ي) به طور تراز قرار مشتريا بي ۳ا ي ۲آن  يکه در باال يآن سنگ

 ان،يدهد (محمود يل ميتشک ينيبا سهام معرا  يديجد يجو ،شود يار خارج ميش
۱۳۴۶( 
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  )١٣٩٦ شاه بر طبق طومار (نگارنده، يات سهام جويزئج -٢جدول 
  ها ات سهميجزئ  سطح دوم  يها سهم  سطح اول يها سهم  ها لت

  ٥٦  ٩  بهشت لت هشت

  سهم ٨  باغ تخت
  سهم ٨  بهشت باغ هشت

  سهم ١٤  باغ گلدسته
  سهم٨  خان نيباغ محمدام

  سهم٨  رخانهيباغ ش
  سهم٨  يباغ چهارباغ سفل

  سهم ٢  درسه شاهم

  ٥٦  ٨  ستون چهللت 

  سهم ٨  گاه لت باغ تخت يبلند يبرا يسهم اضاف
  سهم ٨  باغ مثمن
  سهم ٨  باغ خرگاه

  سهم ٨  ستون چهلباغ 
  سهم ٤  و انگورستان يباغ و عمارت صدر

  سهم ٨  له، عمارت اشرف و باغ ارميباغ طو
  سهم ٦  باغ بادامستان و جواهرخانه

  سهم ٤  خانه خانه و نوحه ينيباغ چ
  سهم ٢  دهيباغ و عمارت سرپوش

  ٥٦  ٥/٣  يلت معتمد
  سهم ٣٦  باغ معتمدالدوله

  سهم ٤  يعباس باغ مسجدجامع
  سهم ١٦  جهان دان نقشيباغ م

  ٥٦  ٣  آباد لت عشرت

  سهم ٨  باغ کاج
  سهم ٨  نيالد فيباغ س

  سهم ٨  يباش باغ خواجه
  سهم٨  سلطان حاتم يلباغ ع

  سهم ٨  دريح يباغ محمدعل
  سهم ٨  باغ عمارت پهلوان
  سهم ٨  باغ حاج صالح

          

  م آبيان بر روند تقسيصفو ينظارت حکومت
توان  يرا م يساالر وانيبر روند د ينظارت رأس نهاد حکومت

وان آب دانست. يان دين عوامل عدم فساد متوليتر از مهم
 يخيگونه که از اشارات تار ان، آنيثبات صفو ي در دوره

ر يها و سا رابيم يبر درستکار يقيد، شاه توجه دقيآ يبرم
در زمان شاه  م آب داشته است.يل در امر تقسيدخ افراد

ت تمام يق آب با حساسيعِ دقينظارت بر توز ،عباس اول
در اصفهان و «سد: ينو يم )١٣٦٩ه (يشد. تاورن يانجام م

د بدهد که يبا يآب خود حق يبزرگ ي به اندازه يجلفا هر باغ
ن به محالت يک مرتبه مشروب بشود و همچني يا هفته
حق  يدهند. هر خانه و باغ يک مرتبه آب مي يا هفته

ها  بزرگ آب داخل آن يدارد که از نهرها يمخصوص
اط کرد که قبل از روزِ نوبت ياحت يليد خيشود. اما با يم

ا يواال صاحب خانه  ؛نشود يصخصو ين نهرهايآب داخل ا

نخواهد  يکم خالص ي مهين سهولت و با جريباغ به ا
شناختم که قبل از نوبت آبشان  يرا م يداشت. من دو فرنگ

آب را به نهر خود برگردانده بودند و  ،شبانه جسارت کرده
ک بود خانه و ملکشان ضبط شود و اگر مرحمت ينزد

ها  يوماً و فرانسوها عم يکه شاه نسبت به فرنگ يمخصوص
ن يخصوصاً دارد شامل حالشان نشده بود، قطعاً به ا

ن، مجبور شدند که يشدند. با وجود ا يخسارت دچار م
  ».مه بدهنديجر يمبلغ گزاف

ج رو به يتدر به يصفو ي پس از شاه عباس اول، سلسله
سد در دوران کوتاه ينو ي) م١٣٧٤افول نهاد؛ شاردن (

اه عباس دوم و حکومت شاه ن حکومت شيساله ب هدوازد
دا کرد. از يثروت مملکت به حدود نصف کاهش پ ،مانيسل

سال  نهيريوان ديل دين افول تبديا يها ن نشانهيبارزتر
ناکارآمد بود که در آن اشخاص  يت آب به سازمانيريمد



 ۱۲۷                                                                                                        ۱۳۹۹ بهار/ ۳۶/ پياپي ۱/ شماره ۱۴ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

افته بودند؛ يرا  يسبب نبود نظارت توان هر کار  ل بهيدخ
مان يسلطنت شاه سل ي از دوره يفيدر توص )١٣٦٣( کمپفر

رآب به مالک هر يارات ميبه موجب اخت«کند:  يان ميب
ن امر يشود. ا يبردن آب داده م يبرا ين حقيقطعه زم

ع يکردن سر چون با سد ؛است آسان يرآب کاريم يبرا
ا يبست و  يا نقطه يان آب را به رويتوان جر يآب م يجلو

 ين بستگيزم جا که محصول اد کرد. اما از آنيآن را کم و ز
رآب و يشود، معموالً م يدارد که به آن داده م يزان آبيبه م

رند و به عبارت يگ يا مياز رعا يردستان او رشوه کالنيز
گر چشم و يکديها با  دادن به آن رشوه يا برايرعا ،گريد

  ».کنند يم يچشم هم
ثبات  يکه کشور دارا يهنگام، يصفو ي دورهدر واقع در 

ت آب يريربط در مد يذ يها دستگاهبوده است،  ياسيس
و تحت نظارت مطلوب انجام  يخوب ف خود را بهيز وظاين
، يه و تزلزل ارکان حکومتيافول صفو ي دادند. در دوره يم

صورت نگرفت و بر  يت آبيريستم مديبر س ينظارت درست
 يشخص يها و سوءاستفاده ينظم ين اساس فساد و بيهم

ها  رآبيم يخوار ها و رشوه بهآ نة حقيش هزيباال گرفت. افزا
 ي جهيل کرد و نتيبر دوش کشاورزان تحم يفشار مضاعف

و اُفت اقتصاد کشور بود  يآن کاهش محصوالت کشاورز
زد. از  يدامن م يف قدرت حکومت مرکزيکه خود به تضع

 يز در شکنندگيجادشده نيا يها يتينارضا ،گريد ييسو
 ،يمراد سلطانو  ي(زارعنبود  ريتأث يب يساختار حکومت

١٣٩٥(.   
 يو اجرا يت آب شهر اصفهان از منظر طراحيرينظام مد

، ينيرزميز يها ها و آبراهه پل يک اجرايآب، تکن يمعمار
 يز قابل بررسين ... ت آب ويريل در مديدخ يساختار انسان
  نده به آن پرداخته شود.يد است در آياست، که ام

  
  يريگ جهيتن

ن به ياز قزو يتخت صفوياپ ،شاه عباس اول ي در دوره
باره  کيت شهر به يجمع ،افت و به تبع آنياصفهان انتقال 

م يبافت قد ،گريد يدا کرد. از سويپ يريش چشمگيافزا
که شاه عباس  يا بلندپروازانه يها طرح يشهر پاسخگو

محالت و  ،جهينبود؛ در نت ،تخت خود در سر داشتيپا يبرا
 ي اغ، مجموعهد چون گردشگاه چهاربيدج يساختارها

ت يريجهان شکل گرفت. نظام مد دان نقشيخانه و م دولت
از بافت  يقيد که تلفيجد يشهر ي ن مجموعهيآب بر ا

 ،ن راستايو در ا ديطلب يرا م ييد بود، دقت بااليم و جديقد

دند. يشياند يداتيتمه يطراحان صفو زان وير برنامه
اق آب ق الحيش آب رودخانه از طريافزا ،ن راهکارينخست

ت روزافزون شهر ياز جمعين نيتأم يکوهرنگ به آن برا
گسترده  يها با وجود تالش يصفو ي دورهبود، که در طول 

به  يگسترش شهر صفو، ينشد. در بخش شهرساز يعمل
ر يکه در مس يسمت يعني ؛بود يغرب سمت غرب و جنوب

از  يرسان آب  جهيرود به شهر قرار داشت و در نت ندهيورود زا
ن يهمچنگرفت.  يتر صورت م ها راحت يماد ي شبکه قيطر
 يرود، محورها ندهيزا يفصل يها البيکنترل س يبرا

ج، به موازات رودخانه ساخته يبرخالف فرم را يشهر
در بلکه به صورت عمود بر محور رودخانه بودند.  ؛نشدند

 يشهر ک رودخانه برونيرود از  ندهيزا يد شهريساختار جد
 يحدود شهر بود، به عنصر ينده برامحدودکن يکه عامل

ها  بدل شد و با احداث پل يبخش در ساختار شهر اتيح
فا کرد. يا يشناسانه خود را به خوب ييبايآن نقش ز يبر رو

ن يش از ايکه پ ،ها ياز ماد يت آب شهريريدر ساختار مد
به مزارع استفاده  يرسان آب يز وجود داشتند و براين
مختلف شهر استفاده  يها به بخش يآبرسان يبرا ،شدند يم

ز احداث شد. ين يديجد يها يماد ،ن راستايشد. در ا
شهر از دو منبع صورت  ي آب در گستره نيتأمن يبنابرا

 ،نين بي. در اينيرزميز يها آب رودخانه و آب .گرفت يم
ها و آب مورد  ها و قنات شهر از چاه يمصرف يدنيآب آشام

رود و توسط  ندهياز زا يو عموم يشهر ياز ساختارهاين
  شد. نيتأمها  يماد
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