


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  هاای للماد  ر یمی اه معمااری اقلایم گارم و خشاک و        انتشاار نتاایپ واشوه     "معماری اقلیم گرم و خشک"هدف نشریه

 .های معماری س تد، مرمت، ه رهای وابسته به معماری، شهرسایی، طراحد شهری و انرژی استموضولات مرتبط با آن  ر حویه
 ای  ر  اخل یا خارج ار گرفتن موضوع مقاله  ر یمی ه تخصصد نشریه، مقاالت یا بخشد ای آن نباید  ر هیچ مجلهلالوه بر قر

ها، ها، سمپوییومیمان  ر جریال  اوری و یا چاپ باشد. مقاالت ارائه شده به صورت خالصه مقاله  رک گرهای کشور به طور هم 
 تواند  ر قالب مقاله کامل ارائه شوند.شده باشد، مدسمی ارهای  اخلد و خارجد که چاپ و م تشر 

 های  ریافتد آیا  است.نشریه  ر ر  یا قبول، ویرای ، تلخیص یا اصالح مقاله 
 شو  و مسؤلیت صحت محتوای مقاالت به لهده نویس دگان است. اصالح و خالصه کر ن مطالب با نظر نویس دگان انجام مد 
 شو   ا ه ارجاع مذکور م بع کامل اطاللات و شماره با گران، م بع مور  نظر  ر صورت استفا ه ای مطالب  ی. 
 .مقاالت م درج لزوماً نقطه نظرات مسئولین نشریه نبو ه و مسئولیت مقاالت به لهده نویس دگان است 
 ر نوشاتارها  رس د. نشریه ای وذیرش ساای وشوهشد وس ای  اوری و تصویب  ر هیات تحریریه به چاپ مد -نوشتارهای للمد

 نظیر ترجمه، گر آوری، مروری و...( معذور است.
  نوشتارهای ارسالد نباید قبال  ر نشریه  یگری به چاپ رسیده و یا بطور همزمان به سایر نشریات و یا سمی ارها برای بررسد

 و چاپ ارائه شده باشد.
 تارهای انگلیسد یباان را نیاز  ر صاورت تاییاد باه      نوشتارها ترجیحا به یبان فارسد باشد. با وجو  این نشریه قا ر است نوش

 چاپ برساند.
  است: های ییر به ترتیب ضروری ر ت ظیم فایل اصل مقاله، رلایت بخ 

 چکیده فارسد )باید به ت هاید بیان ک  ده صفحه اول: بدون نام و مشخصات نویس ده )نویس دگان( و فقط شامل ل وان مقاله ،

 و( باشد کلمه  033 حداکثر و گیرینتیجه و هایافته ترینمهم وشوه ، روش وشوه ، اهداف یا ألهمس بیان شامل تمام مقاله و

 .کلمه نوشته شو  6تا  0وان مقاله بالفاصله بعد ای چکیده و بین ل  و متن به مربوط کلیدی هایواژه. باشد کلیدی هایواژه

  مور ( 0های وشوه  )حداکثر ورس 

 بیان اهداف یا فرضیه، روش تحقیق ) ر معرفد روش تحقیق صرفاً به نام روش بس ده نشو  و لالوه مقدمه: شامل بیان مسئله ،

لات، مراحل انجام و فرآی د وشوه  ذکر گر  (، و ساختار مقاله اطال گر آوری روش انجام، مراحل همچون موار ی ل وان، بر 

 باشد.مد

 ویشی ه تحقیق 

  ها(و بیان یافتهبدنه اصلد وشوه  )چارچوب نظری، بحث 

 گیرینتیجه 

 اند ) ر صورت نیای(تشکر و قدر اند: سپاسگزاری ای همکاری و راه ماید کساند که  ر تدوین مقاله نق   اشته 

 های التین و توضیحات ضروری  رباره اصطالحات و مطالب مقاله، که به ترتیب با شماره  ر متن و ها: شامل معا لنوشتود

 .ر انتهای مقاله و قبل ای فهرست مقاله  رج گر  نوشت  به صورت ود
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 *آبی تاریخی در میدان وقت و ساعت یزد هایسازهبازنمایی 

 

 **1علی شهابی نژاد

 استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد -1

 

 (20/20/1931 ، تاریخ پذیرش نهائی:02/21/1931 )تاریخ دریافت مقاله:
 

 چکیده

رین تشدهو شناختهترین برجسته. هر چند شودهای شناخته شده شهر میراث جهانی یزد محسوب میساعت از میدانو  میدان وقت

های تاریخی و معماری این میدان تنها به این اما ارزش ،استآن در قرن هشتم موضوع ساعت و رصدخانه قدیم  ،این میدان وجه

های کالبدی این میدان، پیوند بسیار قوی میدان و یکی از نکات جالب توجه در پیشینه تاریخی و ارزششود. نمیمحدود موضوع 

ت انگیزه شروع این پژوهش اطالعا. که موضوع اصلی مقاله حاضر است ستآبی و تأسیسات هاعناصر معماری پیرامون آن با سازه

ات در فرآیند مطالعا آن مواجه شد. بدین نحو که این میدان ب در یک پروژه اجراییمطالعات در حین که نگارنده  است تاریخی

، تساع و ساکنین قدیم محدوده میدان و محله وقت مصاحبه بابررسی پیشینه تاریخی میدان، از طریق منابع شفاهی و  وشناخت 

که متأسفانه در منظر کنونی میدان به چشم  آبی در ساختار قدیم میدان بدست آمد هایسازهاطالعات ارزشمندی از حضور عناصر و 

های یمراجعه به منابع مکتوب و نیز اسناد تصویری و نیز بررسهای اطالعاتی از طریق ل دادهمیای شد تا با تکاین امر انگیزه .آیندنمی

وصیفی ت روش پژوهش گیرد.ه صورت مقاله در اختیار عموم قرار اقدام شود و نتایج پژوهش بسنجی منابع شفاهی میدانی به صحت

نتایج . ستا و تأسیسات تاریخی مرتبط با آن ساعت در ارتباط با موضوع آبو  شناخت ابعاد ناشناخته میدان وقت در جهتتحلیلی 

دهد قرارگیری این میدان در مرکزیت بافت تاریخی شهر یزد و در محل تقاطع چندین قنات تاریخی موجب شده بررسی نشان می

های مختلف میدان نمود پیدا کند و این مطلب از وجوه برجسته این میدان تاریخی محسوب ب به طرق گوناگون در بخشکه عنصر آ

ار آباد وجود داشته است و آثباد و قنات وقفآاز این میدان دسترسی به سه قنات مهم شهر یزد یعنی قنات زارچ، قنات اله شود.می

هیچ کدام از این تأسیسات  ،در وضع فعلی با این وجود. وجود داردمیدان های مختلف بخشدر انبار و پایاب به صورت آبآن 

های آبی شواهد این در حالی است که این سازهاند. میدان ندارند و همگی دفن یا پنهان شده تاریخیو  عمومی نمودی در سیمای

توجه ورد مهای بازآفرینی میدان باید موضوعی که در طرحشوند. مهمی از پیشینه تاریخی، اجتماعی و فرهنگی میدان محسوب می

 مندی بهینه از آنها اقدام گردد. آشکارسازی و بهرهتقویت منظر فرهنگی میدان و و در راستای  قرار گیردجدی 

 

 انبارقنات، پایاب، آب، آبی هایسازه، یزد ساعتو میدان وقت  :هاواژه لیدک

                                                        
انجام مطالعات و ارائه طرح ساماندهی و بهسازی میدان تاریخی وقت و ساعت و "این مقاله برگرفته از مطالعات طرح پژوهشی با عنوان  *

 به کارفرمایی شهرداری یزد است که توسط "های بازآفرینی بافت تاریخی شهر یزدهای ارتباطی منتهی به آن در چارچوب سیاستمفصل

 تهیه و تدوین شده است.  8931در سال بومی و با سرپرستی نگارنده  پژوهشکده معماری

 Email: ali.shahabinejad@yazd.ac.irنویسنده مسئول:  **
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 پژوهش  هایپرسش

 موجود در میدان وقت  تاریخی های آبیسازه

 یزد کدام است؟ و ساعت

  های آبی سازهمختصات مکانی و کالبدی

های شهر یزد به میدان و ارتباط آنها با قنات

 ؟چه صورت است

 های آبی تحوالت تاریخی معاصر این سازه

 است؟صورت گرفته در میدان چگونه 

 

 پیشینه تحقیق  -1

و پیشنیه به رغم اهمیت میدان وقت و ساعت 

تاریخی قابل توجه آن، این میدان کمتر در مطالعات 

شهرسازی مورد توجه قرار گرفته است و  معماری و

ابعاد مختلفی از این میدان تاریخی ناشناخته مانده 

است. به طور عمده بیشتر مطالعات و منابعی که به 

موضوع ساعت و  ،انداین میدان اشاره داشته

اند رصدخانه قدیم میدان را مورد بررسی قرار داده

یان های کریمپژوهشتوان به ن جمله میآکه از 

( 8911و حبیبی قاینی )( 8919و  8933سردشتی )

بیشتر  ،در مورد مطالعات تاریخیاشاره کرد. 

از جمله یادگارهای یزد های انجام شده پژوهش

( مبتنی بر منابع تاریخی قرن نهم و 8931)افشار، 

جامع جعفری کتاب هجری یعنی سه  یازدهم

و جامع مفیدی  (8933تاریخ جدید یزد )(، 8991)

هایی که تحوالت تاریخی و پژوهش است(، 8913)

میدان را از دوره صفوی تا دوره معاصر مورد بررسی 

قراردهد وجود ندارد. این در حالی است که در 

 ،های پیرامون میدانساختمان تماموضع کنونی 

به بعد شامل آثار دوره  یازدهممربوط به قرن 

این بازه زمانی  و هستندصفوی، قاجار و پهلوی 

اهمیت اساسی در سیر تحوالت تاریخی میدان دارد. 

های آبی میدان که تا چند بررسی سازه از همین رو

دهه پیش فعال بودند و بررسی پیشینه تاریخی و 

تواند بخش مهمی ها، میتحوالت معاصر این سازه

 دراز تاریخ معاصر میدان را روشن و مستند سازد. 

ی آبی هاهای مشابه که ارتباط سازهپژوهشارتباط با 

توان به اند میهای شهری را بررسی کردهو میدان

پیرامون میدان ( 8931نژاد )زارع و شهابی تحقیق

ای هدر کتاب میدان قیصریه الر اشاره کرد. همچنین

( به 8933نژاد و جعفری )شهری تاریخی، شهابی

وجود تأسیسات آبی در میدان امیرچقماق اشاره 

در  (8931سمسار یزدی و کریمیان ) اند.داشته

ای به بازنمایی مسیر قنات وقف آباد در نقشه مقاله

اما به رغم وجود  ،انداقدام کرده یزد معاصر شهر

ر و تأکید منابع تاریخی ب پایاب این قنات در میدان

مسیر حرکت  عبور این قنات از محدوده میدان،

و از مسجد جامع  در خارج از محدوده میدان قنات را

 اند. به سمت کوشکنو ترسیم نموده

 

 ساعت و معرفی اجمالی میدان وقت  -2

های مهم میدان وقت و ساعت یزد یکی از میدان

بافت تاریخی شهر یزد است که در مجاورت مسجد 

محل اتصال چهار  یدانجامع یزد قرار دارد. این م

محله قدیمی شهر یزد شامل محله وقت و ساعت در 

شرق، محله بازار نو در شمال، محله شاه ابوالقاسم 

. این استدر غرب و محله چهارسوق در جنوب آن 

نیه ضلع جنوبی آن یحس اهمراه ب 8931میدان در سال 

ی شکل هندسدر فهرست آثار ملی به ثبت رسید. 
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 استمتر  14میدان نزدیک به مربع به ابعاد حدود 

مستقیم و زوایای  از امتداد کامالً آن هایولی بدنه

 بتاًکنند و شکلی نسگوشه کامل تبعیت نمیراست

ارگانیک دارد که علت آن تقدم و تأخر تاریخی 

گیری بناهای مختلف در پیرامون این میدان شکل

ه بقع میدانترین بنا در مجاورت این . قدیمیاست

 ،بعد از آن والدین در بخش جنوبی آن سیدرکن

ه دوره صفویاواخر انبار وقت و ساعت مربوط به آب

ه مربوط ب ،های پیرامون میدانسایر ساختماناست. 

دوره قاجار، پهلوی اول، پهلوی دوم و حتی 

های اطراف میدان . کاربریهستندجمهوری اسالمی 

، دفتر خدمات اقامتگاهع کنونی شامل در وض

 هجبهانبار و فروشگاه فرش در گردشگری، آب

شمالی، مدرسه، کارگاه شعربافی و منزل مسکونی 

ی در و منزل مسکون اقامتگاهغربی، حسینیه،  جبههدر 

 گاهاقامتجنوبی و در نهایت منزل مسکونی و  بخش

وجه تسمیه این میدان مأخوذ . استشرقی  جبههدر 

ای در قرن هشتم هرصدخاناز تأسیسات نجومی و 

الدین محمد قاضی بوده رکنسیس سیدأهجری به ت

 .8شوداست که امروز اثری از آن دیده نمی

 

در میدان وقت  آبی تاریخی هایسااا ه -3

 ساعت  و 

های شاخص شهرهای کویری یکی از ویژگی

واند بوده است که بت سیسات شهریأایران توجه به ت

دسترسی به آب را برای مصارف مختلف مورد نیاز 

 های قنات بهدر شهر تأمین نماید. گسترش رشته

ها در های اصلی و فرعی و نیز بریدهصورت شاخه

های معماری، ها و سایر دانهداخل محالت و خانه

انبارها برای ذخیره آب و نیز ایجاد ایجاد آب

سی به آب جاری از جمله تدابیر ها برای دسترپایاب

برای تأمین هر چه بهتر آب  ساکنین قدیم شهر یزد

نشان از  . این اقداماتبرای شهروندان بوده است

 مین نیازهایأدر ت گذشتگانخالقیت و هوشمندی 

. مهارت استهای ضروری شهر اساسی و زیرساخت

ات به سیسأو دانش باالیی که در راستای ایجاد این ت

های مهم را به جاذبه آنهاامروز  ،هکار رفت

تار بررسی دقیق ساخگردشگری تبدیل کرده است. 

دهد و عناصر و اجزای میدان وقت و ساعت نشان می

خود ارتباط  مختلفهای که این میدان در بخش

ل توجه تعداد قاب و آبی دارد این تأسیساتنزدیکی با 

های آبی در آن و متنوعی از این تأسیسات و سازه

 ها ودر ادامه به ویژگی اند.داشتهحضور و عملکرد 

 . شودمی اشارهاین تأسیسات مختصات هر یک از 

 

 قنات وقف آباد  -1-3

آباد از کارهای خیرخواهانه احداث قنات وقف

ا رالدین است که انگیزه اصلی احداث آن سیدرکن

الدین به استادش محمدبن ارادت سیدرکن از

هر دو کتاب تاریخ یزد و تاریخ در  .دانندیعقوب می

اشاره شده که آب  مربوط به قرن نهم جدید یزد

ه گذشتآباد از مجموعه مدرسه رکنیه میقنات وقف

 رسیده استاست و در مسیر خود به خانه استاد می

ای به میدان وقت و ساعت نشده است اما اشاره

اما در . 2(8933( و )کاتب یزدی، 8991)جعفری، 

صراحتاً به میدان وقت و ساعت به  جامع مفیدی

 آباد اشاره شده استعنوان محل عبور آب وقف

این موضوع نکته مهمی در  9(.8912مستوفی بافقی، )

 دهد. مستوفیتاریخ میدان وقت و ساعت را نشان می

اریخ ت ،الدینبافقی که سه قرن بعد از حیات رکن
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خود را کتابت کرده است اشاره به آن دارد که از 

آثاری که در کتاب تاریخ یزد به عنوان ابنیه همجوار 

مدرسه رکنیه شامل کتابخانه سه هزار جلدی بوده 

دیگر خبری نیست و خود مدرسه رکنیه و بقعه 

توفی )مس الدین هم رو به خرابی رفته استسیدرکن

توان می موضوعاز این  (.133-131: 8912بافقی، 

یه اطراف ب ابنبر اثر تخریاحتماالً نتیجه گرفت که 

 میدان شکل صورتمحوطه بازی به  ،مدرسه رکنیه

آباد در آن محوطه به گرفته که آب قنات وقف

ا که از آنج .است صورت پایاب قابل دسترسی بوده

مجموعه رصدخانه مدرسه رکنیه طبق متن کتاب 

 در مقابل درگاه مدرسه رکنیه بوده تاریخ جدید یزد

، وجه تسمیه این (883و  881: 8933)کاتب یزدی ، 

رصدخانه بر روی میدان باقی مانده و این محوطه به 

عنوان میدان وقت و ساعت مشهور گشته است و به 

در متن کتاب برای اولین بار از عبارت همین دلیل 

  نام برده شده است.« ساعت "و"میدان وقت »

ش توان گفت که حتی تا پنجاه سال پیبه یقین می

داخل شهر یزد جریان داشته  درآباد وقفآب قنات 

ها را طبق انبارها و سایر محلو آب مورد نیاز آب

)سمسار یزدی و نموده است نامه تأمین میوقف

(. بر این اساس این قنات در 12: 8919چراغی، 

نظام ثابت تأمین و توزیع حدود هفت قرن از یک 

سمساریزدی و کریمیان  . 1دار بوده استرآب برخو

که به بازنمایی مسیر قنات وقف  در پژوهش خود

مسیر اصلی قنات را  در غرب میدان  اند؛آباد پرداخته

وقت و ساعت یعنی در مجاورت مسجد جامع و در 

ع اند. این موضومسیر محله کوشکنو ترسیم نموده

آباد به داخل دهد آبی که از قنات وقفنشان می

آمده به صورت بریده پایاب میدان وقت و ساعت می

بوده و مسیر اصلی قنات که عمدتاً روباز بوده، از 

الزم به ذکر است آب  کرده است.میدان عبور نمی

آباد در سطح جریان داشته و بعضی مواقع قنات وقف

های موضعی، زیر سطح زمین به دلیل توپوگرافی

 گرفته است. قرار می

 

 
 (8931)سمسار یزدی و کریمیان،  باد در شهر یزد در قرن هشتم هجریبازنمایی قنات وقف آ -8 ریتصو
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مطالعات میدانی و مصاحبه با ساکنین قدیم اطراف 

و  محل عبورمیدان وقت و ساعت نشان داد که 

در میدان وقت و آباد وقف آب قنات دسترسی به

ن در زیر آساعت همچنان محفوظ مانده و مکان 

که به آن ی وسط میدان است حجم هشت ضلع

-که مراسم نخلدر چند دهه اخیر  .گویندکلک می

 رویبر نخل شود این برداری در میدان انجام نمی

و موجب شده بسیاری این  شودنگهداری می کلک

چنین تصور کنند که عملکرد اصلی این سازه، سکو 

عملکرد اما  .استبرای استقرار نخل  یو جایگاه

ای فض. استآباد این سازه پایاب قنات وقفاصلی 

اصلی این پایاب که با سطح میدان چهار پله اختالف 

عی ضلیک فضای هندسی با پالن هشت سطح دارد

(. در میانه و 2 ریتصواست) بخشو سقف هشت

آب  14تا دهه  که است گردی حوضکف این فضا 

. پایاب این گذشته استآباد از آن میقنات وقف

ب آ بهداد که عالوه بر امکان دسترسی امکان را می

 آبدر مواقع الزم آباد در فضای میدان، فقنات وق

انبار وقت و ساعت در قنات به داخل مخزن آب

مردم از  14و  94تا دهه هدایت شود. شمال میدان 

برای رخت شستن و دیگر موارد آب حوض آن 

و در موقع شب که در آذرماه . کردنداستفاده می

نبار اه آبینخزکردند مردم از آب قنات استفاده نمی

 کردند )نقل از علیوقت و ساعت را پر آب می

 مقسم ونقش پایاب در این مواقع  شکوهی(. حوض

آب  ایهو ناخالصیصافی داشته  یاخانه فیهصتنیز 

ه گرفت در این حوضانبار قبل از ورود به مخزن آب

ورودی فضای زیر شد )نقل از علی خجسته(. می

ه ک استی واقع در جبهه شرقی کلک کلک از در

 ریوتص) فلزی استو امروز، در گذشته چوبی بود 

شمالی بدنه کلک هایی در دیوار پله 34. تا دهه (9

بود که از طریق آن دسترسی به سطح بام کلک 

شد که پس از احداث دیوار جدید ممکن می

ا قبل از تاین دسترسی از بین رفت.  کلک،پیرامون 

اهیت عملکرد فضای زیر های میدانی و فهم مبررسی

های ساختمانی و زباله، کف ای از نخالهکلک، الیه

فضای داخل را پوشانده بود و حوض پایاب مدفون 

ات های نگارنده و اقدامبود. خوشبختانه با پیگیری

گری، گردش ، صنایع دستی وسازمان میراث فرهنگی

فضای پایاب پاکسازی و  8931در مرداد ماه سال 

 حوض آن آشکار گردید.

 

 
  آنو حوض آب مربوط به قنات وقف آباد در  (کلک وسط میدانآباد )پایاب قنات وقفپالن و برش  -2 ریتصو
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، چپ: حوض 8933؛ سال کلک و ورودی پایاب، وسط: فضای زیر کلک قبل پاکسازینمای بیرونی سمت راست:  -9 ریتصو

  8931؛ مرداد ماه سازی و پاکسازی پایابرقنات وقف آباد بعد از آشکا

 

 ساعت و آب انبار وقت  -2-3

در  8933سال این بنا که در چهارم فروردین ماه 

فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است مربوط به دوره 

شاه سلطان حسین صفوی است و کتیبه سنگ مرمر 

هجری قمری را  8828تاریخ  ،ورودی آن سردر

 و واقع شدهضلع شمالی میدان در . بنا 3دهدنشان می

دگیر با پله بوده و مخزن گنبدی آن با چهار 13دارای 

در پشت میدان و کوچه منارگلی )خان بزرگ( قرار 

یک دریچه در زیر ساباط دارد که به عنوان و  گرفته

ود ور کند. درِانبار کار میهواکش برای راچینه آب

اکنون به مخزن در کوچه بازار نو است که هم

نکته جالب آنکه بر روی  مسدود شده است.

 89در قرن  ،انبارپله آبراهساختمان ورودی و 

ساخته شده  1بنای قاجاری خانه خردمندهجری 

انبار بنای مسکونی از بنای آبهر چند . است

در نمای کلی ، این دو گانگی خرتر استأمت

 .(3 ریتصوو  1 ریتصو) ساختمان مشهود نیست

توان گفت که در این نقطه از میدان بنابراین می

مستحدثات قرن دوازدهم و قرن سیزدهم هجری با 

 اند. یکدیگر ترکیب شده

شده است استفاده می 8993آب انبار تا حدود سال 

 ،انبارهنگام آبگیری آب )نقل از رضا خجسته(.

انبار های نمک بزرگ داخل آب آبسنگ

های آب را جذب انداختند و این سنگها آلودگیمی

 ازکرد )نقل از علی خجسته و علی شکوهی (. می

ویژه بعد از لوله کشی آب در یزد، این هدهه چهل و ب

ر دتوجهی قرار گرفت و متروکه شد. بنا مورد کم

خردمند همزمان با خرید ملک خانه  8931سال 

نبار اتوسط آقای فاضلی و شروع تعمیرات خانه، آب

داخل آن بیرون های زبالهها و نیز پاکسازی و نخاله

ه فاظ فلزی کبرده شد و یک حفاظ دیگر باالی ح

قل نشد )فلزی کنونی وجود دارد نصب  در باالی درِ

در جریان  8913در سال  فاضلی(.محمد جواد از 

آن  هایاز لوکیشنکه یکی  "بانو"ضبط سریال 

برای چوبی  میدان وقت و ساعت بود، یک درِ

تعمیرات  8931در سال انبار نصب شد. ورودی آب

 صورتانبار جزئی توسط میراث فرهنگی در آب

شامل بندکشی آجرهای دیوارهای  که عمدتاً گرفت

چوبی باقی مانده از دکور  و حذف درِ انباربآ

تا کنون  8933بود. از ابتدای سال  "بانو"سریال 
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انبار برای پارکینگ دوچرخه اجاره داده ورودی آب

 گیسن و کتیبه سردردر وضع کنونی  .شده است

فلزی و الحاقات بدنه شمالی  انبار در پشت درِآب

انبار میدان پنهان شده و محل ورود به راچینه آب

 ریتصو) های چوبی مسدود شده استتوسط تخته

1) . 

 

 
برداشت از سعید ) در جبهه شمالی میدان وقت و ساعت انبار وقت و ساعتآب و نمای پالن و برش طولی راچینه -1 ریتصو

 (8931حسینی، 
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 انبار سایت پالن و جانمایی محل مخزن و بادگیرهای آب -3 ریتصو

 

 
 

 (8933)پرونده ثبتی آب انبار،  34ساعت در دهه و  انبار وقتورودی آب)راست(:  - 1 ریتصو

و  و ترکیب آن با نمای خانه خردمند و ساباط شمالی میدان وقت 34ساعت در دهه و  انبار وقت)چپ(: ورودی آب - 3 ریتصو

 (8933)پرونده ثبتی آب انبار،  ساعت
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 8931 سال، آب انبار وقت و ساعت در وضع موجود که به کلی مسدود و از نظر پنهان شده است  -1 ریتصو

 

 قنات  ارچ -3-3

های شور، قنات زارچ دارای سه شاخه به نام

شیرین و ابراهیم خویدکی است که در شرایط فعلی 

به  رهای دیگصرفاً شاخه شور آن فعال بوده و شاخه

 .علت افت سطح آب زیرزمینی خشک شده است

بعد از عبور از خیابان امام و خانه  شاخه شیرین زارچ

ها )بانک ملی سابق( از حمام محمدیه، صدری

 الساعت گذشته و درکوچه مشروطه و حسینیه وقت

 دهد تا بهخیابان مسجد جامع به مسیر خود ادامه می

رسد. الساعت میالدین و حسینیه وقتکنبقعه سیدر

ایاب ، معروف به په پایابی بر سر قناتیدر این حسین

الساعت وجود دارد. شاخه شیرین در حسینیه وقت

الساعت از زیر ساباط بازار )بازار نو( و محله وقت

الدین در روبروی سیدرکن ،باالخانه خجسته

 (. 289و  22: 8939)سمسار یزدی،  گذردمی

 سنمبنا بر گفته معمرین و افراد  8914در اوایل دهه 

ساکن اطراف میدان، حاج خلیل خجسته مالک 

ب، ر دفع فاضالساختمان ضلع غربی میدان، به منظو

می منزل خود و در داخل چاهی را در بخش قدی

 ،کند، اما در حین حفر چاهمحوطه میدان احداث می

فع پس از د شود؛ای زیرزمینی مواجه میمقنی با سازه

هایی که در داخل فضای آن گل و الی و نخاله

که همان   3شودانباشه شده بود، پایابی آشکار می

پایاب شاخه شیرین قنات زارچ بوده است. این 

بنا بر وصف افرادی که آن را مشاهده  ،پایاب

 سازیاند به صورت دستکند و بدون بدنهکرده

 و بسیاراز جنس خاک چلو آجری یا سنگی 

اشته دمستطیلی شکل  و مقطع تراش بوده استخوش

تا  94پله ) 14تا  34پس از حدود  . این پایاباست

پله به قول برخی دیگر(، به حوض و فضایی که  14

رسیده است و این مسیر عبور قنات )جوی( بود می

)نقل از  جوی در آن زمان بسیار پرآب بوده است

 در محل. پور و علی خجسته(سید علی میرطالبی

ای بزرگی بوده های تیشهعبور جوی آب، سنگ

است که بنا برگفته شاهدان از شواهد و چیدمان فضا 

که از این مکان برای غسل میت و  همشخص بود

. 1شده استهای دور استفاده میاستحمام در گذشته

پس از کشف مجدد پایاب،  8914همچنین در دهه 

باس، تن لمردم از این فضا برای  شستن ظروف، شس
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و سایر عملکردهایی که  های نخرنگ کردن کالف

برای انجام آن نیاز به آب جاری بود استفاده 

 . 3کردندمی

دایی چند پله ابتپس از باز کردن کامل مسیر پایاب، 

آن توسط حاج خلیل و حاج عباس خجسته با آجر 

چینی جرآورودی قنات را همچین پوشیده شد. 

کردند که ماشین یا افراد داخل آن سقوط نکنند. در 

از شهر یزد به خوبی محل  8919عکس هوایی سال 

ورودی این پایاب و سایه دیوارچینی ورودی آن 

 مشخص است. 

 

 
در این تصویر ورودی پایاب قنات  -)سازمان جغرافیای ارتش ایران( 8919الساعت در سال عکس هوایی از میدان وقت -3 ریتصو

 و با دایره زرد مشخص شده است.  شوددیده میزارچ و دیوارچینی اطراف آن که سایه انداخته به خوبی 

 

از جمله مباحث )به دالیلی  8914در اواخر دهه 

و اینکه از زمان پیدا شدن این پایاب مراسم  84امنیتی

و همچین  برداری در میدان متوقف شدنخل

 کردمی ب که نیاز به پایاب را کمرنگآکشی لوله

و دالیل دیگر از جمله قرار گرفتن پایاب در مسیر 

ی ده فلزربا نرودی پایاب را و( تردد وسایل نقلیه

از  بعد از مدتی ؛پوشانند که کسی وارد آن نشودمی

واری دیبا  ورودی را ،تر از سطح زمینچند پله پایین

کل ورودی را در زیر خاک دفن کردند به و بستند 

نحوی که هیچ آثاری از ورودی و پایاب در کف 

این وضعیت تا به امروز ادامه  .88میدان باقی نماند

دارد و اثری از این پایاب در کف میدان دیده 

 شود.نمی

 

 قنات اله آباد  -4-3

هایی که با مجموعه میدان یکی دیگر از قنات

. در است 82آبادالهساعت ارتباط دارد قنات و  وقت

ساعت ملکی وجود دارد و  ضلع شرقی میدان وقت

که که در دوره پهلوی متعلق به سید محمد معتمد 

ریاضی از پزشکان معروف یزد بوده است )نقل از 

ک، لرو به میدان این مِ سید علی شکوهی(. در جبهه

آباد ورودی پایابی بوده است که به قنات اله

ور، پدسترسی داشته است )نقل از سید علی میرطابی
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پله  34تا  14علی خجسته و ...(. این پایاب حدود 

داشته و در زیر ملک معتمد ریاضی قرار دارد و 

 محلی برای شستن لباس و برداشت آب مصرفی

علی خجسته(. نقل از ست )بوده اساکنین محله 

ورودی این پایاب در گوشه شمال شرقی میدان و در 

. متأسفانه ورودی این پایاب تجبهه شرقی میدان اس

تنها در دهه هشتاد مسدود شده  و در وضع کنونی 

یک دریچه هواکش در آن بدنه نمایان است که 

 مربوط به پایاب است. 

 
 .با کادر قرمز روی آن مشخص شده استآباد قرارگیری ورودی پایاب اله تقریبیمحل نمای جبهه شرقی میدان که  -84 ریتصو

 

  
 شهرداری یزد مأخذ عکس هوایی:  -8933سال بر روی عکس هوایی آباد لهاپایاب  تقریبی ورودی جانمایی -88 ریتصو

 

باد آاز دیگر بناهای پیرامون میدان که با قنات اله

مرتبط بوده ملکی در جنوب میدان است که در 

 برای پسر آن را اواخر دوره قاجار، حسین عباس

ش اکبر خجسته ساخت. در بخش رو به میدان بزرگ

ی بوده که طبق گفته در گذشته در ،این ملک

ه کارگران بنوادگان اکبر خجسته محل دسترسی 

مین أو آب مصرفی اهالی خانه را تبنا بوده  89خانهچاه

کرده است. همچنین در زیرزمین خانه نیز پایابی می

ه که آباد وجود داشتبرای دسترسی به بریده قنات اله

 در حال حاضر مسدود شده است. 
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کریمیان سردشتی،  عکس از نادر -ملک اکبر خجسته در جبهه جنوبی میدان خانهچاه)سمت راست(: درب ورودی  -82 ریتصو

   8933سال 

در ملک اکبر خجسته که اکنون توسط مالک جدید مسدود شده  آباد: محل ورودی پایاب قنات اله)سمت چپ( -89 ریتصو

 8933، سال است

 

 
 جنوبی میدان نمایملک اکبر خجسته در  خانهچاهمحل درب ورودی  -81 ریتصو

 

 بندی جمع -4

نتایج این پژوهش نشان داد، میدان وقت و 

ر که د استساعت محل استقرار چندین سازه آبی 

در منظر عمومی میدان حضور بصری  ،گذشته

داشتند و از نظر عملکردی و نظام توزیع و تأمین آب 

رات ایجاد تغیی . به دلیلگرفتندمورد استفاده قرار می

شده در سیستم آبرسانی و ایجاد شبکه لوله آب در 

حیز  ازاکثر این تأسیسات  14حدود دهه شهر، از 

حوی که به نسپرده شدند؛ فراموشی  بهو انتفاع ساقط 

امروز اکثر آنها پنهان یا دفن شده و حتی کالبد آنها 

در میدان قابل مشاهده و تشخیص نیست و جز افراد 

کسی از وجود  و معدود کارشناسان، یمی محلقد

. مستندات و نیستاین تأسیسات آبی مطلع 

های آبی دهد که سازههای پژوهش نشان میبررسی

میدان وقت و ساعت با سه قنات مهم شهر یزد یعنی 

آباد و قنات شاخه شیرین قنات زارچ، قنات وقف

اند. تمرکز این سه قنات در آباد در ارتباط بودهاله

میدان خود گواهی مهم از اهمیت تاریخی عرصه 

میدان در بافت تاریخ شهر یزد و قدمت چندصدساله 

های آبی مرتبط توان سازه. در مجموع میاستآن 

با این سه قنات در عرصه میدان را شامل موارد زیر 

انبار وقت و ساعت که ورودی آن ( آب8دانست: 

ازار بدر ضلع شمالی میدان و در غرب گذر منتهی به 

نو قرار دارد این ورودی در وضع کنونی مسدود و 

تبدیل به محل کرایه دوچرخه شده است. گنبد 

انبار در خارج از محدوده میدان و در مخزن آب

( پایاب قنات 2، استابتدای کوچه منار گلی 

آباد در زیر کلک میدان که ورودی آن وقف
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مسدود بوده و حوض آن اخیراً آشکارسازی شده 

( پایاب قنات زارچ که ورودی آن در کف 9است. 

میدان به طور کلی مسدود و هیچ نشانی از آن در 

آباد در ( پایاب قنات اله1شود نمیکف میدان دیده 

الیه شمالی ضلع شرقی میدان که در وضع منتهی

ز کنونی ورودی آن مسدود شده است و نشانی ا

خانه ( چاه3شود. پایاب در بدنه میدان دیده نمی

ملک اکبر خجسته در بدنه جنوبی میدان که ورودی 

در آن در وضع کنونی مسدود و پنهان شده است. 

جانمایی کلی این عناصر مشخص شده  83 ریتصو

 است. 

 

 
پایاب قنات ( 8 -8933های آبی تاریخی میدان وقت و ساعت بر روی عکس هوایی سال جانمایی کلی سازه -83 ریتصو

( محل ورودی پایاب شاخه شیرین قنات 1انبار وقت و ساعت، ( مخزن و بادگیرهای آب9انبار وقت و ساعت، ( آب2آباد، وقف

 خانه ملک خجسته( چاه1آباد، آله(پایاب 3زارچ، 

 

 گیری  نتیجه -5

 پنجاه سال از آخرین زمانی که سیستم سنتیبیش از 

آب در عرصه میدان وقت و  دسترسی و توزیع

گذرد. تحوالت معاصر در ساعت در جریان بوده می

های شهری و ایجاد شبکه جدید آبرسانی زیرساخت

موجب شده که وابستگی و اتکا به شبکه سنتی 

های آبی مرتبط با آن در محدوده آبرسانی و سازه

متر و در نهایت به صفر برسد. همین امر به میدان ک

شدن و بی استفاده ماندن  همرور زمان موجب متروک

های آبی در میدان شده که در نهایت به حذف سازه

میدان منجر  تاریخیبصری آنها از منظر عمومی و 

 آبیهای شده است. این در حالی است که این سازه

 نگرورای عملکردهای مرتبط با تأمین آب، بیا

است که از آن جمله شمار دیگری هایی بیارزش

های فنی ارزش (8توان به این موارد اشاره کرد: می

و تکنیکی )نظام فنی توزیع و تأمین آب در میدان 

های ارزش( 2برای مصارف خانگی و عمومی(، 
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تاریخی )پیشینه تاریخی ساخت و استفاده از این 

گیری و شکلهایی مهم از سیر ها که نشانهسازه

؛ برای مثال ترکیب و ارتباط تحوالت میدان است

انبار وقت و ساعت از قرن دوازدهم و خانه آب

( 9(، خردمند از قرن سیزدهم در شمالی غرب میدان

های فرهنگی مرتبط با های فرهنگی )سنتارزش

استفاده از آب برای مصارف مختلف شامل آب 

شرب، شست و شوی لباس و ظروف، مصرف 

-ارزش( 1رگاهی، غسل اموات، استحمام و...(، کا

های اجتماعی )نحوه تعامل افراد به منظور استفاده از 

به همین  . ها(منابعی آب استحصالی از این سازه

سازی های آبی و پیادهبازنمایی این سازه جهت

مختصات کالبدی آنها در عرصه میدان از اقدامات 

 ویتتقو ان ضروری برای ارتقای منظر فرهنگی مید

های ساماندهی که در طرح است آنتاریخی  هویت

و بازآفرینی میدان باید مورد توجه و تأکید قرار 

گیرد.

  
 سپاسگزاری

از همکاری و حمایت پژوهشکده معماری بومی دانشگاه یزد، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری  داندنگارنده بر خود الزم می

نین و کسبه از همکاری ساک یزد، اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد و نیز

ی، فاضلی، عنایت فاضلخجسته، حمید خجسته، محمد جواد  دمحله وقت و ساعت از جمله آقایان رضا خجسته، علی خجسته، محم

آوری جمع که در سید علی شکوهی و پورسید علی میرطالبیمرحوم  ،سید جواد تسلیم اصغر مسگرنژاد، آقای نوری، احمد قهرمان، 

 اطالعات تاریخی و میدانی با نگارنده همکاری کامل داشتند، سپاس و قدردانی نماید. 

 

 هانوشتپی

 (.8933( و تاریخ جدید یزد )کاتب یزدی، 8991به منظور اطالع از شرح حال این رصدخانه رجوع شود به تاریخ یزد )جعفری،  .8

 .بود پیچیده او در نفس و میآمد باال زارچ پایاب از که را دید او و یعقوب، بن محمد استاد رفت، خود قرآن استاد دیدن به ...و .2

 چند و کرد جاری قناتی فراشاه در بازگشت استاد دیدن از چون و .گردانم جاری تو خانه در بر و بیاورم تفت آب !استاد ای گفت

 مسجد در به آنجا از و آورد وردانزور مدرسه در بر و دارالشفا بگذرانید باغچه از و آورد شهر به و بخرید آنجا قنوات سهام از آب

به  و گردانید جاری او در تفت آب و بساخت وسیع حوضی مدرسه درصحن و آورد رکنیه مدرسه به و بگذرانید و آورد جمعه

: 8933بگذرانید )کاتب یزدی ،  یعقوب محمد خانه در بر و برد کوشکنو و به آورد خان عطا مدرسه در به آنجا از و صاعدیه آورد

عفری، ج....«) و یک نهر آب به شهر میرود و به دارالشفا و مسجد جامع و رشیدیه و رکنیه میگذرد و به کوشک نو میرود (.  »...881

گفت  چ باال می آید(. روزی به دیدن استاد قرآن خود محمدبن یعقوب رفته دید پیرمرد نفس زنان از پله های پایاب زار834: 8991

کنم که دیگر برای وضو و تطهیر این همه پله نپیمایی. استاد او را دعا ات روان میبخواست خدا آبی از تفت می آورم و بر در خانه

الدین دامن همت بر کمر زده در اندک زمان قنات وقف آباد را احداث نمود آب آنرا که از فراشاه تفت مایه کرد و سید رکن

هفت فرسخ راه از مجرای زیرزمینی آورد بیزد اسهامی از قنوات دیگر هم خریده بر آن مزید کرد و آن را از باغچه دارلشفا میگیرد 

که عنقریب بذکرش میرسیم گذرانیده از مدرسه وردانروز عبور داده و از آنجا در مسجد جمعه قدیم آورده از مدرسه رکنیه 

اخان عبور داده بکوشکنو روان ساخته آورده تا در خانه استاد خود محمد بن یعقوب و بار گذرانیده بصاعد برده و از در مدرسه عط

 (.828و  824: 8983دیگر استاد ویرا دعا گفت ...) آیتی، 
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الدین محمد چند روزی از رنج راه آسوده گشت معمار همت بلند همتش به ساختن عمارات خیر و اجراء قنوات چون سیدرکن» .9

قناتی جاری نموده چند آب از سهام قنوات دیگر به عنوان ملکیت خریداری کرده به « فراشاه»نخست امر کرد تا در  اقتضا نمود و

« میدان وقت }و{ ساعت»و « مدرسۀ رکنیه»یکدیگر ممزوج ساختند و از میان شهر و محالت در مسجد جامع آورده از آنجا به 

توفی مس« ) نام نهاد« آب وقفاباد»محمد یعقوب معلم خود جاری ساخت و آن را  بیرون برد و به خانۀ« درب کوشکنو»گذرانیده از 

 (.331: 8912بافقی، 

آب قنات در کانال روباز وارد محالت مختلف یزد مثل محله پشت باغ )خلف باغ(، محله مصلی، میدان و بازار خان، محله  .1

رسد تا آن زمان شهر یزد فاقد چنین (. به نظر می12: 8911، یهودیها و مسجد جامع می شده است )پاپلی یزدی و لباف خانیکی

ردند؛ ککردند یا از چاه استفاده میانبارها را طی میها و آبهای پایابای بوده و اهالی یزد برای دسترسی به آب، بایست پلهشبکه

فاه دام در عصر خویش اقدام بزرگی برای رآباد موجب ایجاد تحولی در شبکه آبرسانی شهر شد و این اقبنابراین احداث قنات وقف

ها، مسجدها، انبارها، گرمابهنامه این قنات آمده است که ابتدا آب آن برای آب(. در وقف8938آمد )چراغی، اجتماعی به شمار می

پس ستفاده کنند. سها حرکت کند تا مسافران هم بتوانند از آن اها صرف شود و حتما آب به صورت روباز در جویها و مدرسهمنزل

شود که آب این قنات وارد نهرهایی می (.8918آب مازاد بر شرب و بهداشت و فضای سبز را به بیرون شهر ببرند )حسینی یزدی، 

زد است های شهر یبه طور سراشیب از منبع به مظهر خواهند رسید تا آنکه به شهر یزد برسد و در دروازه مهریجرد که یکی از دروازه

دارالشفای صاحبیه شود و از آنجا از راه بازار بزرگ جاری خواهد شد و مردم بازار برای پخت و پر و سایر احتیاجات خود داخل 

از آن استفاده بنمایند تا آنکه وارد مسجد جامع جدید و جامع عتیق گردد و از آنجا داخل مدرسه و عماراتی که در اطراف مدرسه 

دوله الگویند به خانه معروف به سرای جمالگردد و از آنجا از راهی که به آن راه سرای اتابکی می ها و بقاءواقع است اعم از خانه

که از متصرفات موالی اعظم واقف است خواهد شد تا از آن آب آسیای جدید که در آن خانه ایجاد شده است بگردد و از آنجا 

 (.31: 8919به قنات مزویرآباد ریخته خواهد شد )سمسار یزدی و چراغی، 

 داد این برکه را سبعی تمام، زابروی صفای خود -متن کتیبه بدین شرح است: در زمان شهنشه عادل، شاه سلطان حسین دریادل .3

اریخ هست ت -آن رفیع المکان صاف گهر، که ازو شد تمام نام هنر -حاجی پاک دین عالیشان، صاحب وقف و منبع احسان –انجام 

 هجری( 8828یب ندای جلی، لعن بر قاتل حسین علی )غآمد از این  -خواستم دهم انجاماین خجسته مقام، مصرع 

از او  باشد. بعداولین کسی که در این خانه سکونت کرده میرزاسید علی نقی وقت و ساعت از علمای زمان محمد شاه قاجار می .1

ید یعنی میرزا سید علی نقی )دوم( )نوه اولی(، بعد پسر او سپسرش آقا سید علی در این خانه ساکن بود. بعد از آن پسر آقا سید علی 

 8913اند. سید مهدی خردمند در سال محمد خردمند وکیل زمان رضا شاه و بعد از او سید مهدی خردمند وکیل در آنجا ساکن بوده

 کند )مصاحبه با سید علی شکوهی(. فوت می

ضای ها، در فپایاب بیرون آمد که مجبور شدند پس از بیرون آوردن گلکند که به قدری گل و الی از علی خجسته نقل می .3

 مین کنند. أها، هزینه پاکسازی ادامه مسیر پایاب را تمیدان خشت بزنند و از فروش خشت

ین، های میادهایی مانند محوطهبر اساس مطالعات تاریخی، دفن اموات از دوره قاجار و قبلتر از آن در داخل شهر و در مکان .1

ه های داخل بافت مسکونی بپایاب قنات برخی شده است. بنابرین تا قبل از آنها انجام میصحن امامزادگان و گاهی در داخل خانه

ت نیز و ساعمیدان وقت قنات زارچ در گرفته است و پایاب عنوان محلی دسترسی به آب جهت غسل اموات مورد استفاده قرار می

کشی آب و نیز تعبیه و عبور سایر به بعد به منظور لوله 14های های مختلفی که در دههبوده است. در حفاریها از همین دست پایاب

های دهه نیزاند. همچنین گمانهتأسیسات شهری در کف میدان انجام شده است، طبق گفته شاهدین با آثار جسد اموات روبرو شده

غسل  و ساعت به عنوان محل وع است. این شواهد استفاده از پایاب میدان وقتهشتاد توسط میراث فرهنگی نیز گواه بر این موض

آباد که تنها چند پله با کف میدان فاصله داشت و قابل استفاده برای نماید. به دلیل وجود حوض قنات وقفاموات را تأیید می

اعت، و س انبار وقتدر شرق میدان و نیز آب آبادعملکردهایی مانند برداشت آب، شستن رخت و ظروف بود و همچنین پایاب اله
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از منسوخ شدن  پستوان گفت که عملکرد اصلی پایاب زارچ در میدان بیشتر برای غسل اموات بوده است. به همین دلیل احتماال می

وی، با توجه شود. پس از دفن این ج، پایاب زارچ عملکرد اصلی خود را از دست داد و دفن میسنت دفن اموات در عرصه میدان

و کشف مجدد پایاب زارچ  8914شود که این مراسم تا دهه گردانی در میدان ممکن میبه یکدست شدن کف میدان مراسم نخل

 یابد. در میدان ادامه می

ید س: رضا خجسته، علی خجسته، حمید خجسته، سید جواد تسلیم. شامل اندافرادی که از پایاب قنات زارچ در میدان دیدن کرده .3

به این که این پایاب مربوط به قنات زارچ بوده است. دیگر افرادی که جوی  ندهمگی معتقد ،پور، سید علی شکوهیعلی میر طالبی

 زارج را دیده اند به نقل از علی خجسته )مهندس منصور زارع زاده، عباس وحدتی(.

شده  ند از طریق پایاب به قنات راه داشتند، باز بودن پایاب موجبدها و ابنیه که در مسیر قنات بوبا توجه به آنکه بسیاری از خانه .84

ها و ساختمانهای متصل به قنات دسترسی پیدا کنند که باعث مشکالتی شده بود بود که افرادی از طریق مسیر قنات به داخل خانه

 )مصاحبه با ساکنین قدیم(

با ساخت نخل  8931خوشبختانه در ایام محرم سال  میدان احیا نشد.گردانی در با وجود مسدود شدن پایاب اما مراسم نخل .88

 برداری در این میدان از سر گرفته شد. جدید برای حسینه، مراسم نخل

کیلومتر، در حال حاضر خشک و بالاستفاده است. آب این قنات پس از گذشتن از بعضی  91آباد به طول تقریبی قنات اله .82

امل گذشته شآباد از آنها میرسیده است برخی محالتی و نقاط یزد که قنات الهاد زازچ به سطح زمین میآبهای یزد، در الهمحله

اشد بجوی هرهر، میدان قلعه، قلعه کهنه، مالمیر، بازارنو، فهادان، جنگل، کوشکنو، سرچم، اراضی وقف آباد و بزرن شیخداد می

 (.82-88: 8939)سمسار یزدی، 

اده خانه برای تأمین آب شرب منزل، استفهایی که در مسیر یکی از قناتها قرار داشتند، از سیستم چاهخانه در قدیم، بعضی از .89

د و دهانه آن شنمودند. اساس کار این سیستم، چاهی بود که بر روی راهرو قنات )به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم( احداث میمی

رفت. در آن محل عالوه بر دهانه چاه، منبع یا مخزنی با حجم مناسب )در حد چند متر گدر طبقه دوم آن خانه )حوالی بام( قرار می

ره و کرد آنرا از طریق پاشواز آنکه آب قنات را به کمک چرخ چاه به باال منتقل می سشد. فرد آبکش پمکعب( نیز احداث می

با پر شدن مخزن، اهالی منزل تا شد. ذخیره مینمود و بدین ترتیب آب در مخزن سپس راه آب کوچکی به محل مخزن هدایت می

/. 3 کردند، بدین منظور شیری در قسمت پایین مخزن و در فاصله حدوداًروز( از آب ذخیره شده استفاده می 24- 84مدتی )حدود 

به  خانه و مخزنشد، تا اهالی منزل بتوانند مصارف آب خویش را از این طریق تأمین کنند. معموالً چاهمتری از کف آن نصب می

آب  گرفتند و بنابراین، شیر مذکور در آشپزخانه که بیشترین مصرفگردید که در طبقه باالی آشپزخانه قرار میای طراحی میگونه

شد تا آب ناشی از شستشو از طریق آن حوضچه به چاه جذبی ای احداث میگردید. در زیر شیر نیز حوضچهرا داشت نصب می

د تا آب ششکل و از جنس سفال )تنبوشه( تعبیه میایایی استوانههدایت گردد. همچنین در بعضی منازل لولهمخصوص فاضالب 

برای  نمود. اینکار همآب از فواره حوض فوران می ،مخزن را مستقیماً به فواره وسط حوض منتقل نماید. با برداشتن توگی مخزن

 (.34-13: 8939شد )سمسار یزدی، بخیر شده حوض انجام میو ایجاد طراوت و هم بمنظور جبران آب تزیبایی 
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