
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
  هـاي علمـی در زمینـه معمـاري اقلـیم گـرم و خشـک و        انتشـار نتـایج پـژوهش    "معماري اقلیم گرم و خشک"هدف نشریه

 .هاي معماري سنتی، مرمت، هنرهاي وابسته به معماري، شهرسازي، طراحی شهري و انرژي استموضوعات مرتبط با آن در حوزه

 اي در داخل یا خارج  ار گرفتن موضوع مقاله در زمینه تخصصی نشریه، مقاالت یا بخشی از آن نباید در هیچ مجلهعالوه بر قر

ها، ها، سمپوزیوممقاالت ارائه شده به صورت خالصه مقاله درکنگره. زمان در جریال داوري و یا چاپ باشد از کشور به طور هم 

  .تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند شده باشد، میسمینارهاي داخلی و خارجی که چاپ و منتشر 

 هاي دریافتی آزاد استنشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصالح مقاله.  

 شود و مسؤلیت صحت محتواي مقاالت به عهده نویسندگان استاصالح و خالصه کردن مطالب با نظر نویسندگان انجام می . 

 گران، منبع مورد نظر در صورت استفاده از مطالب دی	شود داده ارجاع مذکور منبع کامل اطالعات و شماره با.  

 مقاالت مندرج لزوماً نقطه نظرات مسئولین نشریه نبوده و مسئولیت مقاالت به عهده نویسندگان است.  

 ر نوشـتارها  نشریه از پذیرش سـای . رسند پژوهشی پس از داوري و تصویب در هیات تحریریه به چاپ می -نوشتارهاي علمی

  .معذور است...) نظیر ترجمه، گردآوري، مروري و

  نوشتارهاي ارسالی نباید قبال در نشریه دیگري به چاپ رسیده و یا بطور همزمان به سایر نشریات و یا سمینارها براي بررسی

  .و چاپ ارائه شده باشد

 تارهاي انگلیسی زبـان را نیـز در صـورت تاییـد بـه      با وجود این نشریه قادر است نوش. نوشتارها ترجیحا به زبان فارسی باشد

 .چاپ برساند

 هاي زیر به ترتیب ضروري در تنظیم فایل اصل مقاله، رعایت بخش	است: 

 باید به تنهایی بیان کننده (، چکیده فارسی و فقط شامل عنوان مقاله) نویسندگان(بدون نام و مشخصات نویسنده : صفحه اول

 و) باشد کلمه  300 حداکثر و گیري نتیجه و ها یافته ترین مهم پژوهش، روش پژوهش، اهداف یا ألهمس بیان شامل	تمام مقاله و

 .کلمه نوشته شود 6تا  3وان مقاله بالفاصله بعد از چکیده و بین عن و متن به مربوط کلیدي هاي واژه. باشد کلیدي هاي واژه

 مورد 3حداکثر (هاي پژوهش پرسش( 

 در معرفی روش تحقیق صرفاً به نام روش بسنده نشود و عالوه (، بیان اهداف یا فرضیه، روش تحقیق شامل بیان مسئله: مقدمه

، و ساختار مقاله )عات، مراحل انجام و فرآیند پژوهش ذکر گردداطال گردآوري روش انجام، مراحل همچون مواردي عنوان،	بر 

  .باشدمی

 پیشینه تحقیق  

  هاو بیان یافتهچارچوب نظري، بحث (بدنه اصلی پژوهش(  

 گیرينتیجه  

 در صورت نیاز(اند  سپاسگزاري از همکاري و راهنمایی کسانی که در تدوین مقاله نقش داشته: تشکر و قدردانی(  

 هاي التین و توضیحات ضروري درباره اصطالحات و مطالب مقاله، که به ترتیب با شماره در متن و  شامل معادل: ها نوشت پی

  .ر انتهاي مقاله و قبل از فهرست مقاله درج گرددنوشت د به صورت پی

 منابع فارسی و التین شامل	الفبا بر حسب نام خانوادگی نویسنده ترتیب به اند، قرارگرفته استناد مورد متن در که منابعی صرفا  

  کلمه 500و حداکثر  350حداقل (چکیده انگلیسی(  
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 محمدیۀ نایینبافت تأثیرات قنات بر ساختار کالبدی مطالعۀ 

 
  *1مهدی سلطانی محمدی

 تاریخی، دانشگاه شهید بهشتی.  هایبافتمرمت و احیای بناها و  ارشددانش آموختۀ مقطع کارشناسی  -1

 
 (02/08/1396، تاریخ پذیرش نهائی: 01/05/1396)تاریخ دریافت مقاله: 

 
 

 چکیده
 هاآنحاکم بر  هاینظامهای فالت ایران در پیوند و وابستگی عمیق و متقابل با منابع تأمین آب و شهرها و سکونتگاه

در حاشیه کویر مرکزی ایران و  قناتسکونتگاه و  جانبههمههای بارز پیوند . یکی از نمونهاندیافتهتوسعه، پایدار شده و گرفتهشکل
و  قنات به وجود آمده آوریفنتوسط  زیرزمینی هایآب استحصال و هدایت است. نظامی که بر پایۀ گرفتهشکلدر محمدیه 

قنات مزروعی که بالفاصله از مظهر وارد  شود یکیدو گونه قنات دیده می مانده است. در محمدیه پابرجانیز با تغییراتی  امروزه
بافت مسکونی شده و مسیر  که بعد از مظهر وارد مزروعی -قنات شهری دیگری و قنات حَنفَش() شودکشاورزی می هایزمین

استفاده در بافت برای آبیاری گردد. سپس قنات بعد از می خصوصی و عمومی هایکاربریآن شامل بعضی  بخشایشو  تقسیم
های ساختار کالبدی بافت نقش و تأثیرات قنات بر مؤّلفه تحلیل ،پژوهش از هدف شود.وارد باغات و کشتخوان محمدیه می

است.  عمومی و خصوصیبناهای  مقیاسساختاریِ عناصر دسترسی به آب در  تغییرات درتأثیر قنات  بررسیهمچنین  محمدیه و
ای، اطالعات از طریق مطالعات کتابخانه آوریجمعاست و  شدهگرفتهبهره  تحلیلی -توصیفیبرای این منظور، از روش تحقیق 

 هایی از قبیلمؤلّفه بر ساختار کالبدی محمدیه در قناتنمود تأثیرات  های پژوهش حاکی ازیافته .استمیدانی و مصاحبۀ شفاهی 
 گیریشکل و کامالً فشرده(، ارگانیک) بافتکلیت  بستر طبیعی(، توپوگرافی ودر ارتباط با )یابی و انتخاب محل استقرار مکان

 گیریشکل و (ارگانیکگیری تدریجیِ شکل الگوی  قنات و مسیر )تبعیت شبکه معابر از ارتباطی و شبکۀ معابر هایشریان
 شامل شبکۀ تقسیم بناهای معماری، قنات محمدیه مقیاس استفاده از آب در منظوربه فضاهای عمومی و واحدهای مسکونی است.

از  عمومی و خصوصیعناصر و فضاهای  دربرگیرندۀاست و  گرفتهشکلاست که در پیوند با نیازهای سکونتگاه  اییافتهسازمان
بر تأثیر قنات  در هر یک از این بناها گردد.خانه میگرمابه، مرکز محله، مسجد، گذرها و غسّالهای مسکونی، قبیل خانه

 «کِه»و  روباز و سرپوشیده() حوض(، روزمینیجوی )زیرزمینی و  طراحی عناصر دسترسی به آب، در قالب ساختاری هایتفاوت
 .است بیانقابل )پایاب(

 
 محمدیۀ نایین ،آبشبکه تقسیم  ساختار کالبدی بافت، قنات، :هاواژه کلید
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 پژوهش هایپرسش
 بافت کالبدی ساختار هایی ازقنات بر چه مؤلّفه .1

محمدیه تأثیرگذار بوده است و این تأثیرات 
 ؟اندکدم

چه عناصری در ارتباط با دسترسی به آب در  .2
بناهای معماری )عمومی و خصوصی( محمدیه 

 ؟اندگرفتهشکل

به لحاظ کیفیت حضور آب در هریک از این  .3
 ؟است ایجادشدهساختاری  هایتفاوتبناها چه 

 

 مقدمه -1
عوامل و نیروهای مختلفی در تحول و تغییر 
شکل کالبدی شهرها مؤثرند. هم ساختار اصلی 

شهر، تحت تأثیر عواملی همچون  بافتهمشهر و 
، نیروهای اقتصادی و مالی، نیروهای طبیعینیروی 

سیاسی و مدیریتی و نیروهای اجتماعی و فرهنگی 
سلطانی و نامداریان، ) شونددچار تحول و تطور می

 هایویژگینیروی طبیعی به  .(123:1389
امکانات و  باوجوداشاره دارد که  محیطیزیست

توسعۀ شهرها اثر  ها، بر رشد ومحدودیت
گذارند. ظهور بافت ارگانیک و نامنظم می

تا حد زیادی متأثر از همین  شهرهای تاریخی
مانند  نیروهای طبیعی است. در برخی شهرها

 یبافت هاقناتزیرزمینی و  هایآبمحمدیه حرکت 
در یک ارگانیک را موجب شده است. 

کلی سه گونه شبکه آبی در شهرهای  یبندمیتقس
خورد: شبکه آبی مبتنی بر ایرانی به چشم می

محمدیه، یزد( شبکه ) قنات و زیرزمینی یهاآب
جاری )اصفهان، سمنان(  یهاآببی مبتنی بر آ

( و .... و الر) یسطح یهاآبشبکه آبی مبتنی بر 
های ترکیبی. محمدیه به دلیل استقرار در البته شبکه

کویر مرکزی ایران دارای اقلیم گرم و خشک 
های زیستی حاشیۀ کویر بسیاری از مجتمع است.

که با توجه به اقلیم و شرایط  1 محمدیههمچون 

های سطحی و جاری نیستند با طبیعی دارای آب
از طبیعت و منابع پنهان آن، محیط خود  گیریبهره

را آباد و زمینه را برای ادامه حیات فراهم 
احداث قنات یکی از اقدامات مؤثر در  کردند؛می

از اوایل قرن بیستم و با بهبود شرایط محیطی است. 
های تأمین و انتقال تکنولوژی مدرن، شبکه برتکیه

، در آبیهای سنتی جایگزین شبکه عنوانبهآب، 
شهری مدرن مانند  هایزیرساختکنار سایر 

های بزرگراهی، برق، گاز، تلفن و فاضالب شبکه
مدرن شهرهای صنعتی امروزی را  هایاختزیرس

وهوایی و بحران با توجه به تغییرات آبشکل دادند. 
رو به افزایش آب در منطقۀ خشک کویر مرکزی ایران 

های ، همچنین با توجه به نقش تاریخی و اثرگذار شبکه
ها، مطالعات تاریخی آبی در شکل دادن به سکونتگاه

از دورۀ صنعتی شدن، های آبی پیش در زمینۀ شبکه
را در شناخت وجوه و  توجهیقابلهای سرنخ

گاه و های مختلفِ رابطۀ میان سکونتظرفیت
 دهد.میهای آبی به دست شبکه

 

 روش تحقیق -2
و با  اصلیاین تحقیق با طرح چند سؤال 

توصیفی با -گیری از روش پژوهش تحلیلیبهره
قنات مستندات مربوط به  تحلیل وآوری جمع

مصاحبۀ  ای،مطالعات کتابخانه ، از طریقمحمدیه
میدانی، به مطالعه و بررسی  هایبرداشتو  2شفاهی

شهری محمدیه  در فضاهای معماری و قنات
با تفسیر این دستاوردها،  درنهایتپرداخته و 

را بر شکل کالبدی محمدیه مورد  قناتتأثیرات 
 و واکاوی قرار داده است. تحلیل

 

های ساختار نقش و تأثیر قنات بر مؤّلفه -3
 کالبدی بافت محمدیه

دربارۀ سازمان فضایی و ساختار شهر، 
های متعددی وجود دارد. بحرینی ساختار دیدگاه

داند که اصلی شهر را بخش اصلی شهر می



 99                                                                               بافت محمدیۀ نایینمطالعۀ تأثیرات قنات بر ساختار کالبدی 

 

 
 

گیرد و در آن قرار میکارکردهای اصلی شهر 
 را نآهای توسعۀ آتی کلیات شهر و نیز جهت

کند؛ مانند محورهای اصلی ارتباطی، مشخص می
این ساختار  فضاهای باز عمده و بناهای عمومی.

اقتصادی،  هایفعالیتاصلی عالوه بر تمرکز 
سیاسی و حکومتی، فرهنگی و فراغتی، موجبات 

این  آورد.م میتمرکز روابط اجتماعی را نیز فراه
اصلی شهر را بیان کرده و موجد  هایویژگیبخش 

بحرینی و دیگران، ) دوام، هویت و ثبات شهر است
کند که آلدو روسی نیز بیان می(. 153: 1388

هستند که به  یک ساخت اصلی ها دارایشهر
او ساخت اصلی شهر  ازنظر شوند.تاریخ متصل می

معیاری است برای یافتن فرایند تاریخی شهر؛ 
توان ساخت اصلی شهر را با طرح ضمن آنکه می

 عنوانبهروسی به شهر  ساختاری شهر مقایسه نمود.
ای از عناصر که هر یک خود دارای مجموعه

ساخت اصلی به  وسیلهبهشخصیتی واحد هستند و 
این ساخت  د.نگرنمی اندخوردهیکدیگر پیوند 

 سیر تحول تاریخی شهر است کنندهبیاناصلی 
اردالن این ساختار را نظام  .(60: 1382بذرگر، )

داند که مانند مغناطیس حرکت خطی بازار می
و به  آغازشدهها کند. نظامی که از دروازهعمل می

 شود.دروازه دیگر یا به مرکزی در میانه متصل می
، کاروانسراها، مدارس، مساجد، هادکانذرات )

( به این مغناطیس وصل شده و در پیوند با هاحمام
: 1390 بختیار، اردالن و) گیرنداین مسیر قرار می

تعریف مشابهی را نزد حمیدی و دیگران  (.17

اصلی  یا ساختار بندیاستخوانتوان یافت که می
و  وآمدرفتهای اصلی و شبکه هاشریانشهر را 

دانند که با سازماندهی معین مراکز شهری می
 بخشند وزندگی و فعالیت را در شهر سامان می

 (.41: 1376دیگران،  حمیدی و) دهندشکل می
 صورتبهنیز همین خصوصیت را  بنیادی وتوسلی 

مراکز محالت از پیوستگی مجموعه مرکز شهر و 
توسلی  و ) کنند؛عنوان می طریق گذرهای محالت

توان گفت ساختار بنابراین می .(41: 1371بنیادی 
اصلی سازنده این ساختار اصلی، مسیرهای اصلی، 

و بناهای عمومی و یادمانی  بازنیمه وفضاهای باز 
و یک کلیت  اندقرارگرفتههستند که در تداومی 

و نقش مهمی در حیات کالبدی را شکل داده 
مختلف  هاینیتروزانۀ شهر دارد و شهروندان به 

قنات و  کنند.حیاتی مراجعه می هایکانونبه این 
تواند تأثیر می آن برب نظام تقسیم آب مترتّ

 ساختارگیری سکونتگاه و در شکل توجهیقابل
که نمود آن در موارد  داشته باشد؛ هاآنکالبدی 

یابی و انتخاب تأثیر بر مکان. 1 زیر مستتر است:
های ارتباطی شریان گیریشکل .2 محل استقرار

بناها و  گیریشکل .3 های مختلف؛در مقیاس
 . در بخشسکونتگاه موردنیازمعماری فضاهای 

فرعی عناصری که در ارتباط  برساختتأثیر قنات 
با دسترسی به آب در بناهای معماری محمدیه 

 گیرندقرار می تحلیل و موردبررسی اندگرفتهشکل
 . (1)جدول

 
 چارچوب نظری پژوهش  -1 شماره جدول

 موارد بررسی مقیاس نوع بررسی
 یابی و استقرار، کلیت بافت، معابر و گذرهامکان بررسی تأثیر قنات بر ساختار اصلی محمدیه ساخت اصلی

 ساخت فرعی
های ساختاری در عناصر دسترسی به آب در بررسی تفاوت

 بناهای معماری )خصوصی و عمومی(
 های مسکونیها، خانهها، قلعهمساجد، گرمابه

 منبع: نگارنده
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انتخاب محل یابی و تأثیر بر مکان -1-3
 استقرار

یک ابداع پیچیده در  عنوانبهقنات یا کاریز 
رابطه با رفع نیازهای مهم و حیاتی جوامع انسانی 

مناطق کم آب به وجود آمده  رسانیآبیعنی 
عبارت  آوریفناین  .(142: 1374مرادی، ) است

ای از چند میله چاه و یک کوره است از مجموعه
که با شیبی  زیرزمینی( کانال دهلیز، تونل؛ )مجرا،

آب موجود در الیۀ  کمتر از شیب سطح زمین،
 آبدار مناطق مرتفع زمین را به کمک( هایالیه)

و بدون کاربرد نیروی کشش و هیچ  نیروی ثقل
کند و به نقاط می آوریجمعنوع انرژی الکتریکی 

 توان،قنات را می ،دیگرعبارتبه رساند؛تر میپست
دانست که آب  یرزمینیزکش نوعی زه

توسط این زه کش به سطح آورده  شدهآوریجمع
 رسدمصرف آبیاری یا شرب می به و شودمی

اقلیم خشک و کم باران  .(9: 1379بهنیاء، )
های سطحی محمدیه و همچنین عدم وجود آب

در منطقه  زیرزمینیهای ، استفاده از آبدائمی

برای کشاورزی  استفادهقابلتنها منبع آب  عنوانبه
و ساکنین را الزامی ساخته است. محمدیه در مکانی 

اصلخیزی برای کشاورزی را حکه خاک  شدهواقع
شیب زمین، امکان استحصال و  ازنظردارا است و 
قنات  آوریفنهای زیرزمینی توسط هدایت آب

های زیرزمینی در وجود داشته است. وجود آب
طرف منطقۀ نایین و دامنۀ از  باالدستهای حوزه

در ایجاد  کنندهتعیینارتفاعات و جهت شیب عامل 
 )Aj( اَجاز سه قنات محمدیه  محمدیه بوده است

در  3است. شدهلیتشک مصلّاگرم، باغستان و 
مقنّیان محمدیه، اج به هر شاخه از قنات  شناسیواژه

شود که از به هم پیوستن چندین اج یک گفته می
انتهای  .(1نقشه شماره) گیردواحد شکل میقنات 

تر نسبت پایینقنات محمدیه در نقطۀ  هایچاه میله
به مادر چاه قنات، در محلی موسوم به باغ حاج سید 

جوی رو بازی  صورتبهاست که آب  محمدعلی
و  واردشدهاز مجرای زیرزمینی قنات به این باغ 

 گردد. سپس وارد بافت مسکونی می

 

 
محمدیه  46در عکس هوایی سال  شدهمشخص -تا مظهر مادر چاههای قنات محمدیه از ها( شاخهحوزۀ  آبریز و مسیر )اَج -1 شماره نقشه

 )مأخذ نگارنده(
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بعد از بافت مسکونی و تقسیم آب توسط شبکۀ 
متشکل از بناها و فضاهای معماری  اییافتهسازمان

وارد باغات و سپس آب  عمومی و خصوصی، 
کشاورزی  هایزمینشود. کشتخوان محمدیه می

شوند دو گونه هستند؛ که توسط قنات آبیاری می
باغات محصور با دیوارهای  صورتبهای دسته
باشند. این باغات در حاشیه بافت ای میچینه

سبز را بری بافت مسکونی  کمربندمسکونی نقش 
که ادامۀ حیات آن  کمربند. این دارندعهدهبر 

ی در زمینه وابسته به قنات بوده عالوه بر نقش معیشت
عملکرد مهم و  تولیدات کشاورزی و دامی،

 در حفاظت بافت مرکزی در شرایط توجهیقابل
نامساعد محیطی منطقه کویری محمدیه مانند 

و خشکی هوا  گردوغبار بادهای سهمگین کویری،
را دارد. دستۀ دیگرِ محدودۀ زیر کشت که بعد از 

و باز بوده  محصور نا صورتبه، اندشدهواقعباغات 
 درواقعشود.  نامیده می و در اصطالح کشتخوان

به هم پیوستۀ تودۀ  بافت فشرده و ایگونهبه
ساختمانی مجتمع زیستی محمدیه  توسط باغات و 

 نقشه شماره) ده استمحاط ش 4کشتخوان هایزمین
2.) 

 

 
محصور شدن بافت مسکونی توسط باغات و مسیر قنات بعد از خارج شدن از بافت و وارد شدن به باغات و کشتخوان محمدیه.   -2 شماره نقشه

 سازمان نقشه برداری کشور( 35)مأخذ: نگارنده بر مبنای عکس هوایی سال 

 
های و شبکه هابلوکترکیب تأثیر بر  -2-3

  هاآندسترسی بین 
 آبشبکه معابر با عنایت به مسیر حرکت 

های اصلی و مسیر قنات غالباً شبکه ؛اندگرفتهشکل
  در بافت محمدیه  .کنددسترسی به آن را تعیین می

 
شبکۀ ارگانیک است  صورتبهها معابر و راه

های اندازه و شکلهای شهری را در که بلوک
به یکدیگر کامالً فشرده،  صورتبه و متنوعی 

هر بلوک نیز به قطعات زمین با  .است نمودهمرتبط 
است. در یک  شدهتقسیمهای ارگانیک شکل
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کنند شبکه ارگانیک معابر از مسیر قنات تبعیت می
و مسیر اصلی قنات نیز در جهت شیب و موازی با 

 است؛ هاآنبعضی جاها منطبق بر  در وگذرها 
بنابراین تبعیت شبکه معابر از قنات بوده و دارای 

 . استتدریجی  گیریشکلالگوی ارگانیک با 
 

 فضاهای معماری بناها و یابیمکان -3-3

 سکونتگاه موردنیاز
 توجه که اشاره شد گذرهای اصلی با طورهمان

عناصر و  است. گرفتهشکلبه مسیر حرکت آب 
 فضاهای خدمات شهری عمومی مانند مساجد،

و مراکز محالت همگی در امتداد  هاجوی ،هاحمام
در این بناها با   اندیابی شدهاین معبر اصلی مکان

توجه به کارکرد هر یک نحوۀ دسترسی به آب نیز 
 .متفاوت است

 
شناخت عناصر دسترسی به آب در  -4 

بناهای معماری محمدیه )خصوصی و 
 عمومی(

 حوض  -1-4

-حضور آب در نظام معماری ضمن برجسته

-حواس انسان را برمی سازی سایر عناصر محیطی،

مخاطب را به  انگیزد و با ایجاد کشش و جذبه،
این  کند.آرامش و تأمّل در محیط دعوت می

همراه آگاهی و تجربیات پیشین کنندگی به دعوت
تواند منجر به ادراک بیشتر زیبایی در بیننده می

آب در خود  .(32: 1389حقایق، ) محیط گردد
صفتی بیش از صفات قوت جسمانی دارد و به نقل 
از بورکهارت نمودگار روح است. نمودگاری که 

نیز  هافرهنگدر فرهنگ ایران بلکه در سایر  تنهانه
متجلی است. مفهوم روحی که چون به آب 

و از حرکت آن  شناسدبازمینگرد خود را می
آن  و در سکون آن آرامش و در زاللی وتوانتاب

یابد. چنین است که با اضافه کردن آب پاکی را می
 توان بر غنای حسی آن افزودبه هر مکانی می

به دو گونه روباز  هاحوض. (160: 1380فیروزان، )
بندی هستند که در مراکز قابل تقسیم سرپوشیده و

  .اندشدهگرفتهو یک مسجد به کار  هاخانه، محله

 
محلۀ میدان حوض روباز مرکز  -1-1-4

 باال
 مراکز محله در تقاطع چند راه قرارگرفته و

هایی در با غرفه شدهیطراحمیدانی  صورتبه
 عنوانبهتوان را میاین عناصر  باشند.گرداگرد می

ترین عنصر در ایجاد تنوع در مسیرها تلقی مهم
تجمع و  فضای مکث، عنوانبهعالوه بر این  نمود.

عملکرد و کیفیت فضایی تقسیم نقش مهمی در 
مجاورت یا نزدیکی  در نمایند.محیط ایفاء می

میدان عناصر و فضاهای عمومی و خدماتی مانند 
 است. قرارگرفته... و مسجددکان،  انبار، آحسینیه، 

تنها عنصر گردش آب در این  عنوانبهها حوض
ناپذیر در کنار عناصری جدایی عنوانبهمراکز محله 

و سقاخانه  انبارآب شاخصی مانند حسینیه،بناهای 
شکلی  ازلحاظمطرح هستند. مرکز محله میدان باال 

میدانی  صورتبهها؛ سایر مرکز محله برخالف
که عناصری مانند  استمستطیل شکل و طویل 

 جامع در آن قرار دارند. مسجد وحسینیه  ،انبارآب
مقابل  از سطح میدان و در متری 5حوض در تراز 

(. 3تصویر ) است شدهواقعد جامع و حسینیه مسج
داری با سایر عناصر میدان این حوض ارتباط معنی

تر از سطح در پایین شدهطراحی صورتبهدارد و 
رعایت اصول  است؛ و به دلیل شدهواقعمیدان 

 نیز یافته خانهرختشویمحرمیت در آن، کارکرد 
ای آجری و گرداگرد حوض توسط دیواره است.

فخر و مدین از اطراف خود متمایز شده  ورتصبه
مستطیل شکل بوده و  صورتبهاست. فرم حوض 
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(. این 4تصویر ) است توسط پله آندسترسی به 
حوض به دلیل قرار نداشتن در مسیر اصلی قنات،  

 توسط مسیری فرعی آب به صورتی که همیشه در 

داخل حوض در گردش باشد  وارد آن شده و 
دیگری به مسیر اصلی قنات توسط مسیر 

 (. 5 گشت )تصویربرمی
 

 

 
بعدی حوض مرکز محلۀ میدان باال و محور تقارن آن نسبت به فضاهای مرکز محله )مأخذ: حاجی برش و تصویر سه-نقشه، نما -3 شماره نقشه

 (.1383قاسمی، 

 
 

)سمت راست( چگونگی ورود و خروج آب به داخل  تر از سطح مرکز محلهفضاسازی داخلی محوطۀ حوض در پایین -4 شماره تصویر و نقشه
 مأخذ: نگارنده(حوض از جوی روباز گال لیز در سمت راست )

 
 
 

حوض روباز مرکز محلۀ  -2-1-4
 پادرخت

حوض مرکز محله میدان  برخالفاین حوض  
و آب بعد از  قرارگرفتهباال در مسیر اصلی قنات 

وارد شدن به آن از سمت دیگر خارج و به مسیر 
 صورتبهدهد.  به لحاظ شکلی خود ادامه می

و با عمق کم، در وسط میدان مرکز  چندضلعی
 ه قرار داردمحله پادرخت و روبروی حسینی

 درخت تناوری نیز در کنار درگذشته (.1 تصویر)
به محل تجمع افراد محله  این حوض قرار داشت و

 شد.تبدیل می
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 نگارنده(چه )مأخذ:  موقعیت قرارگیری حوض مرکز محله پادرخت در میدان -1 شماره تصویر

 

 
 موقعیت قرارگیری حوض نسبت به سایر عناصر و فضاهای خدماتی مرکز محله پادرخت )مأخذ: نگارنده( -5 شماره نقشه

 

های حوض روباز در خانه -3-1-4
 مسکونی 

از عنصر آب در فضای داخلی  گیریبهره
های انسانی عالوه بر تأمین نیازهای اولیه سکونتگاه

ابزاری کارآمد در دست طراحان،  عنوانبهساکنان 
پاسخگویی به نیازهای اقلیمی و معنایی و  منظوربه

 .(27: 1389حقایق، ) زیبایی شناسانۀ آن بوده است
بنابراین با این کیفیت حضور آب در خانه 

ضمن تأمین نیازهای  روان و گذرا صورتبه
باعث سرزندگی و ... زمره در امر شستشو و رو

 صورتبهگردد. مسیر قنات پویایی فضا نیز می
 ایحوضهخطی و در یک امتداد جریان دارد. 

 اندشدهطراحیهای مسکونی روبازی  که در خانه
جریان آب  اندقرارگرفتهچون در امتداد مسیر قنات 

ایستا و ساکن نبوده بلکه  صورتبه هاآندر 
جاری وارد حوض شده و بعد از خارج  ورتصبه

و  2)تصاویر دهدبه مسیر خود ادامه می آنشدن از 
عموماً مستطیل  هاحوضبه لحاظ فرمی این  .(3

 باشند. می چندضلعیشکل یا 
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حوض روباز خانۀ  -2 شماره تصویر

 صفایی)مأخذ: نگارنده(.

 
 حوض روباز خانۀ واعظی )مأخذ: نگارنده(. -3 شماره تصویر

 

 حوض سرپوشیده  -4-1-4
ها کیفیت حضور آب در تعدادی از خانه

 هاخانهحوض سرپوشیده است . در این  صورتبه
براین عمومی خانه بوده بناتر از تراز پایینتراز قنات 

سرپوشیده که عمق  حوضیآببرای دسترسی به 
، استبسته به عمق قنات  متغیر  قرارگیری آن

نیز امکان دسترسی به  هاییپلهاست.  شدهطراحی
(. پوشش این 4 )تصویر آوردحوض را فراهم می

های تاقی از قبیل تاق نیز عمومًا سازه هاحوض
 (. 5 )تصویر استآهنگ و تاق کلمبو 

 

 
 ورودی حوض سرپوشیدۀ خانۀ توکلی )مأخذ: نگارنده(. -4 شماره تصویر

 
پوشش تاق آهنگ  حوض سرپوشیدۀ خانۀ توکلی  -5 شماره تصویر

 )مأخذ: نگارنده(.

 
شکل کلی حوض سرپوشیدۀ خانه میرزا حسن  -6 شماره تصویر

 (.مصاحبی )مأخذ: نگارنده
 



 1396 زمستانو  پاییز، ششمنشریه معماری اقلیم گرم و خشک. سال پنجم، شماره                                           106

 

 کِه   -2-4

 برخی درآب قنات  سطح به دلیل پایین بودن
که از  شدهطراحی  (keh)«کِه»ای به نام نقاط،  سازه

هایی یا با پله دارشیب صورتبهسطح زمین عموماً 
با معماری  «کِه»تا کنار مجرای قنات امتداد دارد. 

شود و مشتمل بر دو قسمت ایجاد می کند دست
داالن ارتباطی، واشدگاه و گشودگی در  ورودی و

گشودگی، کانال قنات از  در این .پایِ آب است
وسط آن گذشته و در طرفین آن سکوهایی قرار 

 گیرد.می
 

 مسکونی هایخانهکِه در  -1-2-4
با توجه به مسیر  «ِکه»ها محل قرارگیری در خانه

گردد گیری خانه انتخاب میقنات و جهت
شد هایی که به پایین ختم می(. در پله7)تصویر

خانواده با رعایت نظمی محصوالتی برای تغذیۀ 
شد. در فصل بهار و تابستان خاص نگهداری می

های مشابه دیگر بر هندوانه، خربزه، طالبی و میوه
آب  پایبهآخر در مسیر رسیدن  چهار یا پنج پلۀ

گرفت. در محل بن آب فضای کوچک و قرار می
شد که دارای چند طاقچه برای ایجاد می مختصری
ای روغن، پنیر و هخمره داشتننگهخنک 

محصوالت لبنی دیگر بود و از سقف این فضا، 
سبدی از گوشت گوسفند، گاو و یا شتر آویزان 

فقط برای رسیدن به آب  «کِه»بر این اساس  شد.می
شد بلکه از خنکی و برداشتن آن به کار گرفته نمی
 گرفته بهره زندگیو رطوبت آن برای امور دیگر 

  (.9 )تصویر شدمی

 

 
خانه. خانه اول دسترسی به که دو گونۀ حضور آب در یک  -7 شماره تصویر

خانۀ فاطمی( قرار دارد. در خود خانۀ فاطمی دوم )سازه در زیر خانۀ  نیا دارد.
آب بعد از خارج شدن از که خانۀ اول به صورت جوی روبازی وارد حیاط 

 شود. )مأخذ: نگارنده(.خانه می

 
زیر خانۀ فاطمی )مأخذ: کانال کِه در  -8 شماره تصویر

 نگارنده(.

 
 گشودگی پای آب در ِکه واقع در زیر خانۀ فاطمی متعلق به خانۀ مجاور )مأخذ: نگارنده(. -9 شماره تصویر
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 هاکِه در قلعه -2-2-4

اصلی های دو قلعۀ کوه و قلعۀ ریگ از قلعه
گردند. این دو قلعه با سازۀ محمدیه محسوب می

اند. در مواقع زندگی به قنات دسترسی داشته «کِه»
و عموماً در هنگام محاصره از طریق  قلعه دودر این 

این کانال زیرزمینی و از درون قلعه از آب قنات 
در قلعۀ ریگ قبل از رسیدن  «کِه»شد. استفاده می

بود و تا مجرای قنات  شدهطراحیبه مظهر قنات 
تا کنار  «که»در قلعۀ کوه کانال  امتداد دشاته است.

 جوی موسوم به میرزا رفیع امتداد داشته است.
 
 

 کِه در معابر-3-2-4

یکی از این نمونه که در محله میدان باال موسوم 
متری  6در عمق  «هکِ »قرار دارد. این « جوی باال»به 

است. ورودی، داالن  شدهواقعاز سطح کوچه 
ارتباطی، و گشودگی پای آب از اجزای تشکیل 

 55/8. این داالن گردندمیمحسوب  کهایندهندۀ 
. در درجه است 6زاویۀ شیب آن  متر طول داشته و

که قنات از میان آن  قرارگرفتهانتهای داالن فضایی 
. پوشش شده است آهنگو با تاق  کندمیعبور 

 وعمومی بوده  کهاین . کارکرد(18تا  16)تصاویر 
استفاده روزمره ساکنان محله کاربرد داشته  برای

 است.  

 
داالن  -10 شماره تصویر

جوی باال «  کِه»دسترسی در
 )مأخذ: نگارنده(

 
گشودگی  -11 شماره تصویر

جوی باال « کِه»پای آب در 
 )مأخذ: نگارنده(

 
 جوی باال )مأخذ: مریم مسلمی(« کِه»برش -پالن و نما -12 شماره تصویر

   

 )روزمینی(جوی روباز -3-4

 جوی روباز در معابر  -1-3-4

برخی نقاط که توپوگرافی زمین اجازه داده  در
 صورتبهاست، برای استفاده روزمره از آب، قنات 

جوی روگذری جریان دارد که بر اساس مسیر 
متر  10تا  8طراحی شدۀ آن بعد از طی حدود 

تصاویر ) رودمی زیرزمینو به  شدهمخفیدوباره 
زهکش معابر و  عنوانبه هاجویاین  (.16 تا 13

در هنگام بارندگی نیز  نزولی هایآب آوریجمع
نیز تحت تأثیر  هاجویکنند. معماری عمل می

کارکرد هر یک طرح متفاوتی دارند، جوی حاج 

حسین به دلیل استفادۀ غالب توسط زنان برای 
 البسه توسط دیوارهایی شستشوی ظروف و

حضور  جوی پادرخت همراه با است. محصورشده
تناور در کنار آن،  هایدرختمانند  هاالمانسایر 

 تری بوده و شاملدارای نقش اجتماعی پررنگ
گونۀ دیگری  شود.تری میطیف کاربران عمومی

گال لیز و  ها مانند جوی منصوران،از این جوی
و تر از سطح گذر بوده میرزا رفیع )پای قلعه( پایین

  فراهم آمده است. هاآنچند پله دسترسی به  توسط
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جوی   -13 شماره تصویر

روزمینی چنگیزی )مأخذ: 
 نگارنده(

 
جوی  -14 شماره تصویر

روزمینی منصوران )مأخذ: 
 نگارنده(

 
نحوۀ فضا  -15 شماره تصویر

سازی محوطۀ جوی روزمینی 
 گال لیز)مأخذ: نگارنده(

 
جوی  -16 شماره تصویر

روزمینی پادرخت )مأخذ: 
 نگارنده(

 
 محمدیه )مأخذ: شهرداری نایین، اصالحات نگارنده(موقعیت قرارگیری تعدادی ازجویهای روزمینی در شبکه آبی قنات  -17 شماره تصویر

 

 جوی روباز در مساجد  -2-3-4
های مذهبی با آب پس از اسالم همراهی مکان

 کهطوریبه نیز به سمت کمال گرایش یافت،
 گودال باغچه، پادیو،» صورتبهاشکال مختلف آن 

 جدانشدنیدر زمره اجزای « .و.. وضوخانه حوض،
 ؛درآمدندمساجد  ویژهبه وهای مذهبی مکان

مذهبی هر مسجد یا فضای  ،دیگرعبارتبه
حوض  با منبعی از آب اعم از پایاب، طورمعمولبه

 گاه وفواره  خان،حوض پیش مرکزی میانسرا،
نقی زاده، ) جوی آب ارتباط نزدیک داشته است

در مساجد محمدیه فضاهای متفاوتی  .(80: 1382

در مسجد  شود.می دیدهآباز عناصر دسترسی به 
هایی از صحن مسجد جامع با دسترسی توسط پله

جوی  صورتبهکه قنات  قرارگرفتهفضایی طراحی 
 و 18تصاویر ) از میان آن است روباز در حال عبور

و  تنها در مسجد سیّد «که» ها سازۀ(. همانند خانه19
برای دسترسی به قنات  خان مسجددر زیر جلو

منصوران  ترکوچکدر مساجد  است. شدهطراحی
 چون امکان طراحی چنین فضایی در کوچه سرو 

روگذر  هایجویخود مسجد نبوده است از 
 شده است.عمومی مجاور مسجد استفاده می



 

 
موقعیت جوی مسجد جامع محمدیه نسبت به حیاط مسجد و سایر  -18 شماره تصویر

 (1381تبار، فضاهای آن  )مأخذ: مجد و صدقی

 
سازی محوطۀ نحوۀ فضا -19 شماره تصویر

 (جوی مسجد جامع  )مأخذ: نگارنده

 
 هاگرمابهجوی روباز در  -3-3-4

ها با توجه به ماهیت کارکردی خود گرمابه
یکی از عناصر شاخص در این شبکۀ آبی محسوب 

گردند. در امتداد مسیر قنات سه گرمابه می
گرمابۀ موسوم به میدان باال اولین  .اندقرارگرفته
در مسیر قنات است. سپس  قرارگرفتهگرمابۀ 

. با اندشدهواقع و پادرخت کوچه سر هایگرمابه
ها با دو قسمت توجه به نحوۀ طراحی گرمابه

بنابراین دارای دو خزینه  مجزای زنانه و مردانه،
باشند که آب از دو مسیر جداگانه وارد این می

شد. البته به دلیل رعایت مسائل شرعی ها میخزینه
آب توسط دلو از جوی کنار خزینه توسط متصدی 

 شد.یخته میخزینه ر گرمابه به داخل
 
 جوی روباز در غسّال خانه -4-3-4 

ها عموماً در انتهای بافت مسکونی غسّال خانه
اند. غسّال خانه قدیم محمدیه که شدهیابی میمکان

محلۀ  الیهمنتهیاست در  شدهتخریباکنون 
بود. در مواقع  قرارگرفتهدر کنار باغات  پادرخت

لزوم آب توسط کانالی فرعی از مسیر اصلی قنات 
 شد.جوی روبازی وارد آن می صورتبهجدا و 

 

 های مسکونی جوی روباز در خانه -5-3-4
های مسکونی عالوه بر که، حوض در خانه

،  جوی روباز گونه دیگری از سرپوشیده وروباز 
مسکونی های عناصر دسترسی به آب در خانه

 گردد . محسوب می
 
قنات در ساختار  و نقش تحلیل تأثیر -5

  کالبدی محمدیه )ساخت اصلی و فرعی(
گیری، توسعه و تداوم تأمّل در شکل

هایی مانند محمدیه نشانگر پیوند قوی و سکونتگاه
ها با منابع آبی است )نمودار شماره جانبه آنهمه

محمدیه و مسیر قنات (. انطباق دو نقشه ساختار 1
دهد ارتباط بین ساختار فضایی در بافت نشان می

بافت و شبکه تقسیم قنات در هر دو گروه 
های خطی و متمرکز )مسیرها و مراکز( مؤلفه

گرفته است: نخست صورت ویژه شکلبه
گذر اصلی، گذر ) گیری مسیرهای بافتشکل

فرعی، کوچه( همگام و مطابق با شبکه تقسیم آب 
سیرهای منشعب از آن است. دوم پیوند عناصر و م

عنوان شبکه آبی در فضاهای عمومی و شهری به
ناپذیر در کنار سایر عناصر موجود عنصری جدایی

 در این فضاها است.
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عبور قنات به صورت جوی روباز از حیاط  -20 شماره تصویر

 خانۀ  فاطمی )مأخذ: نگارنده(.

 
خطی  عبور -21 شماره تصویر

قنات از کنار حیاط خانۀ موسی 
 (کاظمی )مأخذ: نگارنده

 
حضور خطی  -22 شماره تصویر

قنات به صورت جوی روباز در 
 خانۀ موسوی )مأخذ: نگارنده(.

 
موقعیت قرارگیری و عنصر دسترسی به آب در تعدادی از بناهای عمومی شبکه آبی قنات محمدیه )نقشه پایه شهرداری  -23 شماره تصویر

 نایین:اصالحات نگارنده(.

 

 
 های تأثیر گذار  در ساخت بافت کالبدی محمدیه  )مأخذ: نگارنده(نمودار ارزیابی مولفه  -1 شماره نمودار
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 ارزیابی  تفاوتهای ساختاری در عناصر دسترسی به آب در  بناهای شبکه آبی قنات محمدیه   -2 شماره جدول

 
 بناهای شبکه آبی قنات

 

عنصر 
دسترسی به 

 آب

 
 کیفیت حضور آب

 
 به آب تراز دسترسی

ویژگی شکلی 
 )سرپوشیده یا سرباز(

 
 

 مسجد

 روباز مسجد دسترسی توسط پله سطح ازتر پایین خطی روزمینیجوی  مسجد جامع

 «کِه» سازۀ مسجد سید
متمرکز با فضاسازی  
 محوطۀ استفاده از آب

مسجد دسترسی توسط سطح  سطح ازتر پایین
 دارشیب

 سرپوشیده

مسجد 
 سرکوی

 خطی جوی روزمینی
از سطح گذر  ترپایینخارج از مسجد 

 دسترسی توسط پله
 سرپوشیده

مسجد 
 منصوران

 خطی روزمینیجوی 
از سطح گذر  ترپایینخارج از مسجد 

 دسترسی توسط پله
 روباز

 
 گرمابه

 خطی روزمینی جوی گال لیز
تر از سطح گرمابه، انتقال توسط تنبوشه پایین

از جوی مجاور به خزینه و حوض  داخل 
 گرمابه

- 

 خطی روزمینی جوی سر کوی
تنبوشه تر از سطح گرمابه، انتقال توسط پایین

از جوی مجاور به خزینه و حوض  داخل 
 گرمابه

- 

 خطی روزمینی جوی پادرخت
گرمابه، انتقال توسط تنبوشه تر از سطح پایین

داخل  از جوی مجاور به خزینه و حوض 
 گرمابه

- 

 
 قلعه

 «کِه» سازۀ ریگ
متمرکز با فضاسازی  
 محوطۀ استفاده از آب

از سطح قلعه دسترسی توسط سطح  ترپایین
 دارشیب

 سرپوشیده

 «کِه» سازۀ کوه
متمرکز با فضاسازی  
 محوطۀ استفاده از آب

تر از سطح قلعه دسترسی توسط سطح پایین
 دارشیب

 سرپوشیده

 خانهغسال
 

 روباز خانهغسالبا کف  سطحهم خطی زمینیجوی رو

 
 

 های مسکونیخانه

 «کِه» سازۀ
فضاسازی  متمرکز با 

 محوطۀ استفاده از آب
خانه دسترسی توسط پله و   سطح ازتر پایین

 دارشیبسطح  هاخانهدر برخی 
 سرپوشیده

 روباز حوض
متمرکز با فضاسازی  
 محوطۀ استفاده از آب

 روباز سطح با حیاط خانههم

 روباز سطح با حیاط خانههم خطی روباز جوی 

حوض 
 سرپوشیده

فضاسازی  متمرکز با 
 محوطۀ استفاده از آب

 سرپوشیده خانه دسترسی توسط پله  سطح ازتر پایین

 
گذرها و 

 معابر

میدان باال، 
 سرکوی

 زیرزمینیجوی 
متمرکز با فضاسازی  
 محوطۀ استفاده از آب

 سرپوشیده سطح گذر دسترسی توسط پله تراز پایین

 روباز با گذر سطحهم خطی زمینیجوی رو پادرخت

 
 

مراکز 
 محله

 میدان باال

 
 

 روباز حوض
متمرکز با فضاسازی  
 محوطۀ استفاده از آب

رکز محله دسترسی توسط متر از سطح پایین
 پله

 روباز

 روباز حوض پادرخت
متمرکز با فضاسازی  
 محوطۀ استفاده از آب

 روباز سطح با مرکز محلههم

 : نگارنده منبع
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توان گفت لذا در تعریف ساختار محمدیه می
 گذرها ،ای از مسیرهاکه این سکونتگاه مجموعه

یکی از عناصر دسترسی به قنات  هاآنکه در اکثر )
ای از محالت شهری مجموعه عالوهبهوجود دارد( 

با حوضی مشخص بوده  هاآنکه مرکز ) است
است(. در کنار این، حضور شبکه آبی قناتی 

حوض در مراکز محالت یکی از عناصر  صورتبه
حوضهای  ساختار سکونتگاه است. کنندۀتعیین
نمودی از حضور متمرکز  عنوانبه هامحله مرکز

 برداشتنای شاخص بوده و عالوه آب، بیانگر نقطه
ویژگی گردهم آوری در ایجاد حس مکان و 

خواهند  پررنگهویت بخشی به فضا نیز نقشی 
یک فضای  عنوانبهر نیز و معاب درگذرها داشت.

 هاجویدارند. این  پررنگینقش  هاجویشهری 
 گذرها و مظهری خطی هنگام عبور از عنوانبه

معابر به دلیل ماهیت پویای خود جوابگوی حضور 
و تعامالت اجتماعی کاربران بوده و پیرامون  پذیری

 هایفعالیتبا  وجوشپرجنببه بسترهایی  هاآن
نشستن افراد  تجمع و ،البسه ومتنوع )شستن ظروف 

گردد. در مقیاس بناهای می تبدیل( محله و...
کارکردی و خدماتی دیگر مانند مساجد حضور 

و جوی « کِه» شبکه آبی قناتی به دو صورت سازۀ
شود. در مسجد جامع محمدیه آب روان دیده می

جوی  صورتبهتر از حیاط مسجد در سطحی پایین
است  آن شدۀطراحین در حال عبور از فضای روا
تر از صحن این حضور از آب در سطح پایین که

باالیی  ترازدر ارتباط با عناصر اصلی مسجد در 
بوده و ضمن تأکید بر امر تطهیر پیش از عبادت و 

به  پاسخی است گرفتن( وضو) دینی فرایضانجام 
رفع نیازهای اقلیمی و زیبایی شناسانۀ محیط. در 

 های مسکونی،بناهای خصوصی مانند خانه
از عنصر آب در فضای داخلی  گیریبهره

های انسانی عالوه بر تأمین نیازهای اولیه سکونتگاه

ابزاری کارآمد در دست طراحان،  عنوانبهساکنان 
پاسخگویی به نیازهای اقلیمی و معنایی و  منظوربه

بنابراین با این  زیبایی شناسانۀ آن بوده است؛
 روان و گذرا صورتبهکیفیت حضور آب در خانه 

... ضمن تأمین نیازهای روزمره در امر شستشو و 
  گردد.باعث سرزندگی و پویایی فضا نیز می

 

 شبکۀ آبی  تغییرات دورۀ معاصر در  -6
 محمدیه  قنات

در  آببه اهمیت  توجهیبیدر دورۀ معاصر  
ساخت شهری و عناصر معماری در این  گیریشکل

سکونتگاه موجب از بین رفتن هویت آن و از بین 
 گیریشکلکه مبنای  شودمیرفتن ساختار و نظمی 

تحت تأثیر  این مجموعه بوده است. چنانکه 
زیرساختی دورۀ معاصر  هایشبکه هایدگرگونی

 نیز  شبکۀ آبی قنات محمدیهدر شهرهای ایرانی، 
امروزه دچار تغییراتی شده و گردش آب در برخی 

شده است. با توجه به  هاییدگرگونیبناها دچار 
محمدیه و همچنین استفاده  قلعۀ دوعدم استفاده از 

، این بناها از شبکۀ هاحمامکشی در سیستم لوله از
 شدهتخریبخانه غسال. همچنین اندشدهحذف آبی

اکثر است.  شدهساختهو در خارج از بافت تاریخی 
ولی  مانند گذشته دایر هستند معابر هایجوی

تعدادی نیز در اثر تعریض معابر از شبکه آبی قنات 
ها آب در خانه کشیلولهبا توجه به  .اندشدهحذف

یا برای  شدهتخریبیا  «کِه»سازۀ  هاآندر اکثر 
جلوگیری از هدر رفت آب مسدود شده است. البته 

اهالی خانه قرار  مورداستفادۀها هنوز در برخی خانه
گیرد. در مسجد سید در محلۀ پادرخت نیز سازۀ می

ای با تخریب و وضوخانه «کِه » زیرزمینی 
در سایر مساجد  جایگزین شده است. کشیلولهآب

ک جدید هستند به سب وضوخانهکه دارای  هرچند
شبکۀ آبی قدیم  هایجویولی همچنان 
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جریان آب  گیرد.نمازگزاران قرار می مورداستفادۀ
و مانند  شدهقطعبه حوض مرکز محلۀ میدان باال 

 درنتیجه و شودنمیگذشته آب وارد آن 
است.  دادهازدستکارکردهای گذشتۀ خود را نیز 

توسعۀ محمدیه تبدیل به  براثراکثر باغات نیز 
اند. با توجه به کاهش میزان مسکونی شده هایخانه

آب قنات نسبت به گذشته سطح زیر کشت قنات به 
  است. یافتهکاهش توجهیقابلمیزان 

 
 گیرینتیجه -7

اقلیم خشک و کم باران محمدیه و همچنین 
، استفاده از دائمیهای سطحی عدم وجود آب

و استحصال و هدایت آن توسط  زیرزمینیهای آب
قنات  قنات را الزامی ساخته است. آوریفن

محمدیه دارای نقش زیرساختی برای سکونتگاه 
، موردنیازآب  کنندۀتأمینتنها  عنوانبهبوده که 

 نیز بدان وابسته بوده است. و توسعۀ آن گیریشکل
محمدیه از کالبدی  ساختار وشکل  اثرپذیری نمود

الف. تأثیر بر  زیر مستتر است: هایؤلّفهدر م قنات،
یابی ؛ که مکانیابی و انتخاب محل استقرارمکان

 بستر طبیعی آن، محمدیه در پیوند با توپوگرافی و

های زیرزمینی امکان استحصال و هدایت آب
ب.  قنات را به وجود آورده است. آوریفنتوسط 
و معابر از  های ارتباطیشریان گیریشکلتبعیت 

. پ ارگانیک مسیر قنات و پیدایش بافتی با الگوی
 .فضاهای عمومی و واحدهای مسکونی گیریشکل

معماری  شهری و  عناصر و فضاهای تعدادی از
 مسجد، چهار ، معابر و گذرها،دو مرکز محله شامل

 های مسکونیدو قلعه و خانه ،هاجوی ،گرمابه سه
 بخشایشتقسیم و  یافتۀسازمان شبکهبا  رابطهدر 

در  .اندگرفتهشکل در بافت مسکونی محمدیه قنات
 و تفاوت ساختاری  تأثیر قناتهریک از این بناها 

 ها،آب در طراحی کِه عناصر دسترسی به در
 هاحوض و گذر و زیرزمینیهای روجوی
 دودستهاین عناصر به . استو ارزیابی  تحلیلقابل

گذر و زیرزمینی( و عناصر های روخطی )جوی
در  شوند.( تقسیم میهاو ِکه هاضای )حونقطه

 های مسکونی آب به دو صورتخانهتعدادی از 
کند. در عبور می از میان حیاط خانه روان و گذرا

 است که عموماً  شدهطراحی« ِکه»نیز سازۀ  بعضی
در  .تا پای آب امتداد دارد زیرزمینی صورتبه

 مساجد، در «کِه»ها مراکز محله حوض، در قلعه
 هایجویو جوی روان و در معابر و گذرها  «کِه»

از عناصری محسوب  زیرزمینیو  روزمینی
قنات دسترسی به  تحت تأثیر کهگردند می

 تأثیرپس از مطالعۀ  حاضر پژوهش. در اندایجادشده
مشخص  ،کالبدی محمدیهبافت قنات بر ساختار 

مشتمل بر  مترتّب بر آن قنات و نظام تقسیمشد 
است که طی  و چند عملکردی جانبههمه ایشبکه

یراتی هنوز یپایدار مانده و امروزه نیز با تغ هاقرن
موجبات پایداری این شبکۀ زیرساختی  پابرجاست.

ادامه کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی  و
فراهم نموده است. لذا  سکونتگاه را سیاسی و

ای و مداخله در این توسعه هایطرحامروزه نیز در 
 و پس از شناسایی ها الزم استسکونتگاهنمونه 

 هایطرح، های مختلف این شبکهجنبه ارزیابی
 اجرا گردند. مذکور تهیه و

 
 تقدیر و تشکر

تشکر فراوان از اعضای محترم شورای با 
آبیاری قنات محمدیه آقایان سید ابوالقاسم موسی 
کاظمی محمدی و حاج رمضان بیکیان محمدی که 

 را داشتند. هاز نگارند را  پشتیبانی نهایت همکاری و
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 هانوشتپی
است. در حال  قرارگرفته. شهرستان نایین به مرکزیت شهر نایین در حاشیه جنوبی کویر مرکزی ایران و شمال باتالق گاوخونی 1

شهرستان دارای دو بخش مرکزی و انارک بوده و سه شهر به  نیاهای استان اصفهان است. ترین شهرستانحاضر یکی از وسیع
و دو کیلومتر با شهر نایین فاصله دارد. آب  شدهواقعنایین  دارد. محمدیه در بخش مرکزی شهرستانهای نایین، انارک و بافران نام

درجه و متوسط سرمای هوا  41و هوایی محمدیه کویری بوده و فاقد پوشش گیاهی مناسبی است. متوسط گرمای هوا در تابستان 
 کنددرصد تجاوز نمی 60ترین ماه سال از مرطوبدرجه زیر صفر است. در حالت عادی رطوبت نسبی در  9در زمستان 

 فرمانداری نایین(. تیساوب)
توان به آقایان رضا سلطانی محمدی، حجی سلطانی محمدی، حسن فریدونی، غالمحسین می شوندگانمصاحبه ازجمله. 2

حیدر علی مفیدی، صفرعلی نجفیان، علیرضا سلطانی، غالمحسین سلطانی محمدی، سید ابوالقاسم موسی کاظمی از  محمدی،
 محمدیه اشاره کرد. باتجربۀ میرابان ومقنیان 

است که مظهر آن در قسمت جنوب غربی شهر قدیم نایین بوده و بعد از عبور از محالت  شاخهسهخود دارای  «مهریجان» اَج .3
اول از  شاخه است. دوشاخهدارای  «گَر»گردد. اج متصل می «َگر»به اج  باغستان نایین در محله دخترانچهلنو، گودالو و سرای 

 هایباغشاخۀ دیگر از کنار دروازۀ پنجاهه است که بعد از عبور از زیر  مبدأ و شدهشروعو مجاور بازار  دخترانچهلکنار دروازۀ 
شود. اج متصل می «مهریجان»آسیاب مهریجان به اَج  کنار درهای محله باغستان و همچنین قسمتی از خانه« وَرزیجان»موسوم به 

 در و شدهشروعمحمدیه در جنوب غربی  یهالمنتهیو از مادر چاه آن از  است شاخهسهکه خود دارای « گرم» اجسوم معروف به 
شود. از این محل به بعد قنات محمدیه در یک راحت آباد به دو اج دیگر متصل می هایزمیندر کنار  «دو اج»محلی موسوم به 

در حال  .اندشدهخشک «گرم» اجو چند شاخه از « مهریجان»مسیر حدود یک کیلومتری تا مظهر خود امتداد دارد. امروزه دو اَج 
ترۀ شهری کشاورزی در گس هایزمینبیاری آحاضر قنات محمدیه تنها قنات دایر و خشک نشدۀ منطقۀ نایین است که عالوه بر 

و مانند قنات محمدیه در  شدهخشککه امروزه  استدیگر شهری منطقۀ نایین قنات وَرزیجان  قنات گیرد.قرار می مورداستفادهنیز 
 اش در داخل منطقه شهری جریان ندارد.مسیر گذشته

گردد که مختص به خود می هایقانونمندیشبکه آبی دارای  . بعد از خارج شدن از بافت مسکونی و وارد شدن به کشتخوان این4
از  و شصت سهم و دارای سه هزار مالکی بودهخرده صورتبه. این قنات اندگرفتهشکلدر رابطه با نظام مدیریت تقسیم آب 

در این  است. شدهمشخصتعداد هر سهم از مالکان  اخذشدهکه اشاره شد در سندهای  طورهمان و ؛استقنات  دانگشش
جو و کشت بهاره یا  کشت پاییزه یا کشت گندم و شود.هکتاری، دو نوع محصول کشت می 75کشتخوان در سطح زیر کشت 

 در رأس نظام تقسیم .است باریک روزشبانه 18دور گردش آب( در این کشتخوان برای حقابه بران )( rashn) کشت پنبه. رَشن
در امر آبیاری و قوانین محلی مربوط به  اعضای آن از کشاورزان خبره شورای آبیاران قرار دارد که آب در این قنات خرده مالکی

یک دور گردش آن از چند تا چندین روز بر  که ؛اساس کار اجرایی این شورا مدار گردش آب است گردند.آن انتخاب می
دو طاق، طاق روز و طاق شب( درون هر طاق آب استقالل بدون  روزشبانههر ) است گرفتهشکلهای طبیعی طاق آب پایه

دهند و جمع زمانی گروه هر طاق مطلقاً نبایستی حکم فرماست حقابه بران درون هر طاق را گروه هم آب تشکیل می وچراییچون
طاس، تشته، سرجه،  هایناماست با  سنجیزمانساعت تجاوز نماید. تقسیمات درونی هر طاق آب در ساعت آبی با ابزار  12از 

نامه ثبت  آب مشود و در دفتری به نامدیریت می هاحقابه پیاله، فنجان و ... که با فکر و اندیشه مدیری به نام میراب تقسیم
 اهآنو ارزیابی نهایی سالیانه آن با شورای آبیاران و یا نماینده  گردد. ناظران براین تقسیم آب و دفتر مذکور مشارکت دارندیم

 است.
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 زنجان. معماری و فرآیند طراحی،
 تهران: ،1 ج شهر تهران، بندیاستخوان (.1376) جواد حبیبی سید محسن و سلیمی، سیروس صبری، رضا، حمیدی ملیحه؛ -

 معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران.
 .تهران راز ورمز هنر دینی، نشر سروش. .(1380) .مهدیفیروزان،  -
 محمدیه. 1335سازمان نقشه بردای کشور عکس هوایی سال  -
 .130-123(:7شهر ) یتهو تأثیر نیروهای مختلف فضای شهری. یبررس .(1389) .نامداریان یاحمدعلو  سلطانی، علی -
 
ای کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران و شرکت سهامی آب منطقه. آبیاری سنتی در ناییننظام  .(1384) .نژاد، جوادصفی -

 بختیاری. چهارمحالاصفهان و 
شماره  شناسیمحیطفصلنامه  گیری فضای زیست،آن بر شکل تأثیر ومشخصه آب در فرهنگ ایرانی  .(1382) .محمد نقی زاده، -

32. 
. مجموعه مقاالت شهرسازی ودر سازمان معماری  هاآننایین و محمدیه قدیم و نقش  هایقنات .(1374) .محمدمرادی، اصغر -
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