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نظام تقسیم آب و شبکۀ آب رسانی قنات محمدیۀ نایین 

مهدی سلطانی محمدی 
دانش آموختۀ کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی از دانشگاه شهید بهشتی
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دانش آموختۀ کارشناسی ارشد معماری منظر از دانشگاه شهید بهشتی
محمد بلوری بناب

دانش آموختۀ کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی از دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ دریافت: 21 /06/ 96
تاریخ پذیرش: 22/ 07/ 96

چکیده
عوامل طبیعی از اصلی ترین و اثرگذارترین عوامِل شکل بخشی یک سکونت گاه و تحوالت آن هستند. 
کوه ها، رودخانه ها، قنوات و دره ها از جملۀ مؤلفه های نیروی طبیعی هستند. در این میان چگونگی 
تأمین آب در شکل گیری یک زیستگاه و تحوالت آن نقشی بارز دارد. کیفیت تأمین آب هر زیستگاه، 
بخشی از فرهنگ آن است. در اقلیم گرم و خشک محمدیه با بارش اندک و عدم وجود منابع آب های 
سطحی، قنات ها به عنوان تنها تأمین کنندۀ آب مطرح بوده اند. این قنات ها دو گونه اند: گونۀ نخست 
می شوند،  کشاورزی  زمین های  وارد  مظهر  از  بالفاصله  که  َحنَفش(  قنات  )مانند  مزروعی  قنات های 
بافت مسکونی شده و مسیر تقسیم و  از مظهر، وارد  بعد  و گونۀ دوم قنات های شهری ـ مزروعی که 
پخشایش آن امالک و اراضی خصوصی و همچنین فضاهای عمومی را در می نوردد. با توجه به اینکه 
قنات محمدیه ذیل گونۀ قنات های شهری ـ مزروعی قرار می گیرد، این پژوهش در قالب روشی تحلیلی و 
پیمایشی در سه بخش به بررسی نحوۀ تعامل ساکنان محمدیه با این نظام آبی پرداخته است. شناخت 
این قنات و همچنین مسیر آن تا مظهر در ابتدای بافت مسکونی، بخش اول این تحقیق را تشکیل 
می دهد. بررسی شبکۀ تقسیم قنات در بافت مسکونی و عناصر و فضاهای کالبدی که در پیوند با این 
نظام شکل گرفته اند، در بخش دوم انجام گرفته است. موضوع بخش سوم تحقیق نیز مطالعۀ نظام 
مدیریت و تقسیم قنات بعد از خارج شدن از بافت مسکونی و روان شدن در بخش مزروعی قنات )باغ ها 
بر قنات در محمدیه، شامل  نتایج پژوهش نشان می دهد که نظام آبی مبتنی  و کشت خوان( است. 
شبکۀ تقسیم سازمان یافته ای است که در پیوند با نیازهای سکونت گاه و مرتبط با متغّیرهایی همچون 
توپوگرافی و شیب زمین، و جنس زمین و نوع خاک آن شکل گرفته است. این شبکۀ تقسیم شامل 
عناصر و فضاهای متنوعی از قبیل خانه های مسکونی، گرمابه، مرکز محله، مسجد، گذرها و معابر، و 
غّسال خانه است. همچنین نحوۀ حضور آب در هر یک از این فضاها دارای کیفیت متفاوتی است که 
عموماً به صورت جوی )زیرزمینی و روزمینی( و حوض و ِکه )پایاب( طراحی شده است. آبیاری کشت 
پاییزه )گندم و جو( و کشت بهاره )پنبه( در هر سال با مدار گردش آب در هر 18 شبانه روز در پهنۀ 

75 هکتاری کشت خوان محمدیه از قانون مندی های حاکم بر نظام آبی این کشت خوان است.

واژه  های کلیدی 
قنات، شبکۀ تقسیم ّآب، کشت خوان، محمدیۀ نایین.
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مقدمه  
جنوبی  حاشیۀ  در  نایین  شهر  مرکزیت  به  نایین  شهرستان 
کویر مرکزی ایران و شمال باتالق گاوخونی قرار گرفته است 
استان  شهرستان های  وسیع ترین  از  یکي  حاضر  حال  در  و 
اصفهان است. این شهرستان دارای دو بخش مرکزی و انارک 
دارد.  بافران  و  انارک  و  نایین  نام های  به  شهر  سه  و  است 
نایین واقع شده و دو  محمدیه در بخش مرکزی شهرستان 
کیلومتر با شهر نایین فاصله دارد. محمدیه آب وهوای کویری 
دارد و فاقد پوشِش گیاهی مناسبی است. متوسط دمای هوا 
در تابستان مثبت 41 درجه و متوسط دمای هوا در زمستان 
در  نسبی  رطوبت  عادی  حالت  در  است.  صفر  زیر  درجه   9
مرطوب ترین ماه سال از 60 درصد تجاوز نمی کند )وب سایت 
فرمانداری نایین(. محمدیه به دلیل استقرار در کویر مرکزی 
ایران دارای اقلیم گرم و خشک است. بسیاری از مجتمع های 
اقلیم  به  با توجه  زیستی حاشیۀ کویر همچون محمدیه که 
و شرایط طبیعی دارای آب های سطحی و جاری نیستند، با 
آباد شده و زمینه  پنهان آن،  از طبیعت و منابع  بهره گیری 
قنات  احداث  است.  شده  فراهم  آن ها  در  حیات  ادامۀ  برای 
یکی از اقدامات مؤثر در بهبود شرایط محیطی است. محمدیه 
در مکانی واقع شده که خاکش حاصلخیز است و از نظر شیب 
توسط  زیرزمینی  و هدایت آب های  استحصال  امکان  زمین، 
فناوری قنات وجود داشته است. وجود آب های زیرزمینی در 
ارتفاعات  نایین و دامنۀ  از طرف منطقۀ  باالدست  حوزه های 
و جهت شیب عامل تعیین کننده در بهره برداری از قنات در 
محمدیه بوده است. در محمدیه دو گونه قنات شامل قنات 
مزروعی و قنات شهری دیده می شود. قنات مزروعی )مانند 
قنات َحنَفش( بالفاصله بعد از مظهر وارد زمین های کشاورزی 
می شود، ولی قنات شهری )مانند قنات محمدیه( بعد از مظهر  
ابتدا وارد  منطقۀ مسکونی شده و سپس در باغ و زمین های 
کشاورزی جاری می شود. پخشایش قنات در منطقۀ مسکونی 
شامل مسیری است که بر اساس شیب زمین ]طی می شود 
گرمابه ها،  مساجد،  مانند  عمومی  فضاهای  آن  امتداد  در  و[ 
بافت  از  قنات  سپس  اند.  گرفته  قرار  و...  خانه ها،  جوی ها، 
مسکونی خارج شده برای آبیاری وارد باغ های شمال شرقی 
و سپس کشت خوان محمدیه می شود. شایان ذکر است که 
آب انبارهای محمدیه از قنات آبگیری نمی شده اند و بنابراین 
تغییرات  به  توجه  نمی گیرند. با  قرار  آبی  شبکۀ  این  جزء 
آب وهوایی و بحران رو به افزایش آب در این منطقۀ خشک 
تاریخی  نقش  به  توجه  با  ایران، همچنین  و شهرهای فالت 
سکونت گاه ها،  به  دادن  شکل  در  آبی  شبکه های  اثرگذار  و 
دورۀ  از  پیش  آبی  شبکه های  زمینۀ  در  تاریخی  مطالعات 
صنعتی شدن، سرنخ های قابل توجهی را در شناخت وجوه و 
ظرفیت های مختلِف رابطۀ میان سکونت گاه و شبکه های آبی 

به دست می دهد. این پژوهش در پی یافتن پاسخ پرسش های 
به مظهر  تا رسیدن  قنات محمدیه  است: 1. شاخه های  زیر 
کدام اند؟ 2. نظام تقسیم و گردش آب از مظهر تا خارج شدن 
از بافت مسکونی شامل چه عناصر و بناهایی می شود؟ 3. این 
نظام امروزه با چه تغییراتی پابرجا است؟4 . چه قواعدی بر 
مدیریت نظام تقسیم آب در کشت خوان ها حاکم است؟                 

1. شناخت قنات محمدیه
قنات یا کاریز به مثابه یک ابداع پیچیده برای رفع نیازهای 
مهم و حیاتی جوامع انسانی یعنی آب رسانی مناطق کم آب به 
وجود آمده است )مرادی، 1374: 142(. این فناوری عبارت 
است از مجموعه ای از چند میله چاه و یک کوره )مجرا، تونل، 
سطح  شیب  از  کم تر  شیبی  با  که  زیرزمینی  کانال(  دهلیز، 
مرتفع  مناطق  آب دار  )الیه های(  الیۀ  در  موجود  آب  زمین، 
زمین را به کمک نیروی ثقل و بدون کاربرد نیروی کشش 
نقاط  به  و  می کند  جمع آوری  الکتریکی  انرژی  نوع  هیچ  و 
نوعی  می توان،  را  قنات  دیگر  عبارت  به  می رساند.  پست تر 
زهکش زیرزمینی دانست که آب جمع آوری شده توسط این 
زهکش به سطح آورده می شود و به مصرف آبیاری یا شرب 
و  گرم  اَِج  از سه  قنات محمدیه   )9 )بهنیا، 1379:  می رسد 
باغستان و مصلّی تشکیل شده است. در واژه شناسی مقّنیان 
محمدیه، اج به هر شاخه از قنات گفته می شود و از به هم 
پیوستن چندین اج یک قنات واحد شکل می گیرد )تصویر2(. 
انتهای میله چاه های قنات محمدیه در نقطۀ پایین تر نسبت به 
مادر چاه قنات، در محلی موسوم به باِغ حاج سیدمحمدعلی 
است که آب در جوی روبازی از مجرای زیرزمینی قنات به 
این باغ وارد شده و مسیر خود را پی می گیرد )تصاویر 1 و 
2 و 3(. از این نقطه به بعد مسیر قنات در منطقۀ مسکونی 
شروع شده و سپس وارد باغ ها و سپس کشت خوان محمدیه 

می شود.

مسیر اَج های )رشته ها( قنات 
با توجه به اینکه مسیر تعدادی از این رشته ها در اثر توسعه های 
شهری دورۀ معاصر و ساخت وساز بر روی چاه های آن ها، و 
و  شناسایی  قابل  رشته ها،  این  آب  شدن  خشک  همچنین 
مستندسازی نیست، یکی از منابع برای بررسی این مسیرها 
به  رجوع  محلی1(  آگاهان  و  مقنیان  با  مصاحبه  بر  )عالوه 
و  هزار  به سه  مربوط  اسناد  این  است.  قنات  مالکیت  اسناد 
شصت سهم این قنات خرده مالکی است  که عموماً در دهۀ 
1320 ش صادر شده و در قسمت حدود مشخصات قنات، به 
مسیر این اج ها اشاره شده است )تصویر 5(. همان طور که در 
عکس هوایی سال 1335 نایین و محمدیه مشاهده می شود 
)تصویر 6( خط سیر چاه های مسیر قنات در زمین های بایر 
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اج سوم معروف به اج »گرم« که خود دارای سه شاخه است 
و از مادرچاه آن از منتهی الیه محمدیه در جنوب غربی شروع 
زمین های  کنار  در  اج«   »دو  به  موسوم  محلی  در  و  شده 
راحت آباد به دو اج دیگر متصل می شود. از این محل به بعد 
قنات محمدیه در یک مسیر حدود یک کیلومتری تا مظهر 
و چند  مهریجان  اَج  دو  امروزه   .)2 )نقشۀ  دارد  امتداد  خود 
شاخه از اج گرم خشک شده اند. در حال حاضر قنات محمدیه 
یگانه قنات دایر و خشک نشدۀ منطقۀ نایین است که عالوه 
مورد  نیز  شهری  گسترۀ  در  کشاورزی  زمین های  آبیاری  بر 
استفاده قرار می گیرد. دیگر قنات شهری منطقۀ نایین قنات 
َورزیجان است که امروزه خشک شده  و مانند قنات محمدیه 
ندارد. در مسیر گذشته اش در داخل منطقه شهری جریان 

بوده که امروزه به دلیل توسعه و ساخت وساز و عدم رعایت 
حریم قنات ها در زیر بلوک های شهری واقع شده اند. قنات 
مذکور دارای سه اَج است که چند رشته از این اج ها در حال 
حاضر خشک شده اند )نقشۀ 1(. اَج »مهریجان« خود دارای 
سه شاخه است که مظهر آن در قسمت جنوب غربی شهر 
قدیم نایین بوده و بعد از عبور از محالت سرای نو، گودالو، 
و چهل دختران نایین در محلۀ  باغستان  به اج »َگر« متصل 
می شود. اج َگر دارای دو شاخه است. شاخۀ اول از کنار دروازۀ 
چهل دختران و مجاور بازار شروع شده و  مبدأ  شاخۀ دیگر از 
کنار دروازۀ پنجاهه است که بعد از عبور از زیر باغ های موسوم 
به »َورزیجان« و همچنین قسمتی از خانه های محله باغستان 
در کنار آسیاب مهریجان به اَج »مهریجان« متصل می شود. 

تصویر  4. وارد شدن قنات بالفاصله از مظهر به باغ حاج سیدمحمدعلی 
)عکس از: نویسندگان مرداد 1395(.

تصویر  3. باغ حاج سید محمدعلی به عنوان مظهر قنات 
)عکس از: نویسندگان مرداد 1395(.

تصاویر  1 و 2. مظهر قنات محمدیه )عکس از: نویسندگان مرداد 1395(.
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تصویر 5. تصویری از یک سند مربوط به مالک 9 سهم از مجموع 3060 سهم قنات که در آن به مسیر شاخه  های قنات نیز اشاره شده است    
)مأخذ: آرشیو شورای آبیاری قنات محمدیه(.

نقشۀ1. حوضه آبریز قنان  های نایین و موقعیت دو قنات مزروعی )َحنفش( و قنات شهری محمدیه  )ترسیم: نویسندگان(.
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تصویر 6. خط سیر مسیر چاه  های بعضی از رشته  های قنات محمدیه مشخص  شده بر روی عکس هوایی سال 1335 نایین و محمدیه 
)مأخذ: عکس پایۀ سازمان نقشه  برداری کشور(.

نقشۀ 2. مسیر )اَج  ها( شاخه  های قنات محمدیه از مادرچاه تا مظهر )ترسیم از: نویسندگان، بر اساس عکس پایۀ سازمان نقشه  برداری کشور(.
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ـ  مزروعی محمدیه   2.  شبکۀ تقسیم گونۀ قنات شهری  
در بافت تاریخی )فضاهای معماری و شهری(

2. 1. گـردش آب در فضاهـای خصوصـی )خانه  هـای 
مسکونی(

قنات به صورت خطی و در یک امتداد جریان دارد. خانه  هایی 
ــیر هستند دسترسی مستقیم به آب دارند،  که مجاور این مس
ــیرهایی فرعی که متصل به این مسیر اصلی است وظیفۀ  مس
انتقال آب به خانه  های دیگر را بر عهده دارد. نحوۀ حضور آب 
و چگونگی استفاده از آن در خانه  های مسکونی را می  توان در 

گونه  های زیر تقسیم  بندی کرد:

الف.  سازۀ ِکه
ــر نقاط در تعدادی از  ــل پایین بودن آب قنات در اکث به دلی
ــازه  ای به نام »ِکه« طراحی شده که از سطح زمین  خانه  ها س
ــا پله  هایی تا کنار مجرای قنات  ــیب دار یا ب عموماً به صورت ش
امتداد دارد. کِه دست کند است و مشتمل بر دو قسمت ورودی 
ــدگاه و گشودگی در پاِی آب )پایاب(  و داالن ارتباطی، و واش
است )تصویر 7(. در این گشودگی، کانال قنات از وسط گذشته 
ــکوهایی قرار می   گیرد. محل قرارگیری ِکه  و در طرفین آن س
ــود.  ــیر قنات و جهت  گیری خانه انتخاب می   ش با توجه به مس
ــد محصوالتی برای تغذیۀ  در پله  هایی که به پایین ختم می  ش
ــد. در فصل  ــت نظمی خاص نگهداری می  ش ــواده با رعای خان
ــابه  ــه، خربزه، طالبی و میوه  های مش ــتان هندوان بهار و تابس
ــیدن به پای آب  ــیر رس دیگر بر چهار یا پنج پلۀ آخر در مس

ــای کوچک و مختصری  ــرار می  گرفت. در محل بن آب فض ق
ــوص خنک نگه  ــه دارای چند طاقچه مخص ــد ک ایجاد می  ش
ــوالت لبنی دیگر بود  ــتن خمره  های روغن، پنیر و محص داش
ــت گوسفند، گاو، یا شتر  ــقف این فضا، سبدی از گوش و از س
ــد. بر این اساس ِکه فقط برای رسیدن به آب و  آویزان می  ش
ــد بلکه از خنکی و رطوبت  ــتن آن به کار گرفته نمی  ش برداش
ــد. در ادامه چند  آن برای امور دیگر زندگی  بهره  گرفته  می  ش
ــازه که مورد  ــط س ــی به آب توس نمونه خانه با نحوۀ دسترس

بررسی قرار می  گیرند.

خانۀ فاطمی: در این خانه دو نوع حضور آب )در که و جوی 
ــازۀ ِکه مربوط به خانه مجاور است.  ــود. س روان( دیده می  ش
ــت که توسط سطح  ــازه متعلق به خانۀ مجاور اس مالکیت س
شیب داری از زیر خانۀ فاطمی عبور کرده و به گشودگی پای 
ــود. در خانۀ فاطمی آب در جوی روبازی از  آب منتهی می  ش

حیاط عبور می  کند )تصاویر 7 تا 11(.

خانۀ حاج حمید سـلطانی: ورودی ِکه در میان حیاط قرار 
ــط سطح شیب  داری تا گشودگی پای آب امتداد  گرفته و توس

دارد. )تصاویر 12 و 13(

ــل داالن ورودی خانه  ــه در داخ خانـۀ قریشـی: ورودی ِک
ــده است و گشودگی پای آب فضایی مستطیلی است  واقع ش

)تصاویر 14 و 15(.

 .تصویر 7. دو گونۀ حضور آب در یک خانه. خانه اول دسترسی به که دارد. این سازه در زیر خانۀ دوم )خانۀ فاطمی( قرار دارد
در خود خانۀ فاطمی آب بعد از خارج شدن از که خانۀ اول به صورت جوی روبازی وارد حیاط خانه می  شود )مأخذ:                    (.
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تصویر 11. عبور قنات به صورت جوی روباز از حیاط خانۀ  فاطمی 
)عکس از: نویسندگان، شهریور 1396(.

تصویر10. مسیر قنات بعد از خارج شدن از ِکه و ورود به حیاط خانۀ 
فاطمی )عکس از: نویسندگان، شهریور 1396(.

تصویر 8. کانال ِکه در زیر خانۀ فاطمی 
)عکس از: نویسندگان، شهریور 1396(.

تصویر 9. گشودگی پای آب در ِکه واقع در زیر خانۀ فاطمی متعلق به 
خانۀ مجاور )عکس از: نویسندگان، شهریور 1396(.

تصویر12. ورودی ِکه در حیاط خانۀ سلطانی 
)عکس از: نویسندگان، شهریور 1396(.

تصویر13. گشودگی پای آب در ِکه خانۀ سلطانی 
)عکس از: نویسندگان، شهریور 1396(.

تصویر 15. گشودگی پای آب در ِکه خانۀ قریشی )عکس از: 
نویسندگان، شهریور 1396(.

تصویر 14. داالن ِکه در خانۀ قریشی 
)عکس از: نویسندگان، شهریور 1396(.
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ب.  حوض روباز
حضور آب در خانه به صورت روان و گذرا ])در حوض روباز([ 
ــو و... باعث  ــای روزمره در امر شست  وش ــن تأمین نیازه ضم
ــرزندگی و پویایی فضا نیز می  شود. این حوض  ها در مسیر  س
ــده و آب بعد از ورود به حوض توسط کانالی  قنات طراحی ش
از خانه خارج می   شود. در ادامه چند خانه که در آن  ها آب در 

حوض روباز روان است، معرفی می  شوند.

خانـۀ واعظی: حوض این خانه دایره  ای است اما 30 سانتی
ــش  ضلعی  ــر پایین  تر از لبۀ داخلی ریخت آن به صورت ش  مت
ــوض در محوطه  ای پایین  تر از  ــت )تصویر 16(. ح درآمده اس
ــط پله  هایی دسترسی به آن  ــطح حیاط قرار گرفته و توس س

میسر شده است.

ــت و هم  سطح  ــتطیلی اس خانۀ صفایی: حوض این خانه مس
ــت )تصویر17( و توسط دریچه  ای که در  حیاط قرار گرفته اس
آن تعبیه شده امکان آبیاری باغچۀ خانه نیز فراهم شده است.

پ. حوض سرپوشیده
ــیده طراحی  ــدادی از خانه  هایی که حوض  های سرپوش در تع
شده است، سطح قنات )2 تا 3 متر( پایین  تر از سطح عمومی 
ــکان طراحی حوض و نحوۀ  ــت. لذا ام فضاهای خانه بوده اس
ــا مجموعه  ــه و ترکیب ب ــه آن در معماری خان ــی ب دسترس
ــای خانه و متأثر از محل عبور قنات از خانه و چگونگی  فضاه
ــت. در خانۀ حاج  ــر بوده اس ــای خانه میس ــری فضاه قرارگی
ــرار گرفته  اند،  ــی که در کنار گذر ق ــیدمیرزا و خانۀ قریش س
ــیر فرعی وارد  ــه عبور کرده و با مس ــات نیز از مجاور خان قن

ــود. با طراحی داالن ورودی سرپوشیده دسترسی  خانه می   ش
به حوض ممکن شده است )تصاویر 18 و 19(. در خانۀ میرزا 
حسن مصاحبی که قنات هم سطح خانه است، حوض در ضلع 
شمالی خانه در کنار اتاق  های این ضلع مکان  یابی شده است. 
فضایی که حوض در آن قرار گرفته مربع  شکل است و با طاق 
آجری کلمبو پوشیده شده و حوض در وسط این فضا مستقر 

شده است )تصاویر 20 و 21(.

ت. جوی روباِز خطی
ــدادی از خانه  ها، قنات به صورت خطی و جوی روبازی  در تع
ــط حیاط خانه عبور می  کند. فضاهای خانه هم از کنار یا وس

سطح قنات هستند و ضمن استفاده از آب قنات برای مصارف 
ــتفاده  ــاری باغچۀ خانه هم اس ــات برای آبی ــره، آب قن روزم

می شود )تصاویر 28 و 23(.

2. 2. نظام کارکردی عناصر عمومی دسترسی به آب در 
گذرها و معابر 

این فضاها به دو دستۀ روباز و زیرزمینی تقسیم شده و تحت 
عنوان کلی »جوی« خوانده می  شوند.

الف. جوی  روزمینی
ــت، برای  ــی نقاط که توپوگرافی زمین اجازه داده اس در برخ
استفادۀ روزمره از آب، قنات به صورت جوی روگذری جریان 
ــیر طراحی  شدۀ بعد از طی  ــت که بر اساس مس پیدا کرده اس
ــده و به زیرزمین می ــا 10 متر دوباره مخفی ش ــدود 8 ت ح

ــیر قنات، به  ــر 24 تا27(. جوی  های روباز در مس رود )تصاوی
عنوان مظهری خطی، هنگام عبور از مناطق مسکونی به دلیل 

تصویر 17. حوض روباز خانۀ صفایی تصویر16. حوض روباز خانۀ واعظی )عکس از: نویسندگان، شهریور 1396(.
)عکس از: نویسندگان، شهریور 1396(.

54



ــت پویای خود پذیرای حضور مردم و تعامالت اجتماعی  ماهی
ــترهایی پرجنب و  ــون آن  ها  به بس ــتند و پیرام کاربران هس
جوش با فعالیت  های متنوع )از جمله شستن ظروف و البسه، 
ــود. عالوه بر  ــتن افراد محله، و...( تبدیل می   ش تجمع و نشس
ــوان زهکش معابر و محل جمع  آوری  ــن، این جوی  ها به عن ای
ــاختار  ــگام بارندگی عمل می  کنند. س ــای نزولی در هن آب  ه
ــک، طرحی متفاوت دارند.  ــا نیز متأثر از کارکرد هر ی جوی  ه
ــین از آنجا که غالباً برای شست  وشوی ظروف  جوی حاج حس

ــت توسط دیوارهایی محصور  ــه مورد استفادۀ زنان اس و البس
ــت. جوی پادرخت با توجه به وجود درختان تناور  ــده اس ش
ــی پررنگ  تری بوده و عموم  ــار آن، دارای نقش اجتماع در کن
ــوند. گونۀ دیگری  ــات اجتماعی در کنارش حاضر می  ش طبق
ــوی منصوران، گال لیز، و میرزا رفیع  از این جوی  ها مانند ج
)پای قلعه( پایین  تر از سطح گذر قرار دارند و توسط چند پله 

دسترسی به آن  ها فراهم آمده است )تصویر 27(. 

تصویر19. ورودی حوض سرپوشیدۀ خانۀ توکلی 
)عکس از: نویسندگان، شهریور 1396(.

تصویر18. حوض سرپوشیدۀ خانۀ قریشی 
)عکس از: نویسندگان، شهریور 1396(.

تصویر20. محوطۀ قرارگیری حوض سرپوشیدۀ خانۀ میرزا 
حسن مصاحبی )عکس از: نویسندگان، شهریور 1396(.

تصویر 21. شکل کلی حوض سرپوشیدۀ خانه میرزا 
حسن مصاحبی )عکس از: نویسندگان، شهریور 1396(.
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تصویر 22. عبور خطی قنات از کنار حیاط خانۀ موسی 
کاظمی )عکس از: نویسندگان، شهریور 1396(.

تصویر 23. حضور خطی قنات به صورت جوی روباز در 
خانۀ موسوی )عکس از: نویسندگان، شهریور 1396(.

نمودار 1. گونه  های حضور آب در خانه  های مسکونی محمدیه  )تهیه از: نویسندگان(.

گونه هاي حضور آب و عناصر و فضاهاي طراحي شده براي استفاده از آب در شبکه تقسیم آب قنات 
محمدیه در خانه هاي مسکوني

« کِه»سازۀ 

حوض رو باز

حوض سرپوشیده

جوي روباز از کنار حیاط

نمونه هانوع حضور آب

خاج حمید سلطاني، احمد بخشي، ابوالقاسم گرگیان، محمد 
علي گرگیان،  حاج سید محمد موسي کاظمي ،میرزا حیدر 

علي

شیخ واعظي، احمد صفایي

میرزا حسن مصاحبي، سید علي اکبر قریشي،حاج سید 
میرزا،الیاسي

حاج میر طاووس جعفریان، حبیب عبایي، سید مصطفي، 
سید جواد موسي کاظمي، حاج میر غیاث ، فضل اهلل 

سلطاني

نمونه ها

حوض روباز

سازة »ِکه«
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تصویر 24. جوی روزمینی منصوران 
)عکس از: نویسندگان، مرداد 1395(.

تصویر 25.  جوی روزمینی پادرخت 
)عکس از: نویسندگان، مرداد 1395(.

تصویر 26.  جوی روزمینی گال لیز 
)عکس از: نویسندگان، مرداد 1395(.

تصویر 27.  جوی  چنگیزی 
)عکس از: نویسندگان، مرداد 1395(.

تصویر 28.  جوی روزمینی  میرزا رفیع 
)عکس از: نویسندگان، مرداد 1395(.
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ب. جوی زیرزمینی
ــطح آب قنات در این جوی  ها بسیار پایین  تر از سطح گذر  س
ــت  کند در دل زمین امکان  ــاد داالنی دس ــت و لذا با ایج اس
ــی به آب فراهم آمده است. عمق قرارگیری جوی در  دسترس
ــته به عمق قنات )در جوی میدان باال 9 متر و  دل زمین بس

ــت. داالن دسترسی به صورت  ــاء 3 متر( اس در جوی سیدنس
ــت  کند است و در انتهای مسیر چند پله ایجاد شده است.  دس
ــازه  های  ــش جوی در »پای آب« نیز با مصالح بنایی و س پوش
ــت  ــده اس ــی همچون طاق آهنگ و طاق و تویزه اجرا ش طاق

)جدول 1(. 

تصویر 29.  نحوۀ فضاسازی محیط اطراف جوی روزمینی گال نسا  به عنوان مکانی برای شست  وشوی البسه و ظروف 

)عکس از: نویسندگان، مرداد 1395(.
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جدول 1. پالن و مقطع دو جوی زیرزمینی )تهیه از: نویسندگان(.

59



نقشۀ 3. موقعیت قرارگیری جوی  های روزمینی و زیرزمینی شبکۀ آبی قنات )ترسیم از: نویسندگان بر اساس عکس هوایی سال 1335ش(.

نقشۀ 4. موقعیت جوی مسجد جامع محمدیه نسبت به حیاط مسجد و سایر فضاهای آن )مأخذ: امجد و صدقی  تبار، 1381(.

2. 3. نظام گردش آب در مساجد
در مساجد فضاهایی متفاوت برای دسترسی به آب دیده می

ــجد جامع پله  هایی از صحن مسجد به فضایی  ــود. در مس ش
ــاز در حال عبور  ــات به صورت جوی روب ــده که قن طراحی  ش
ــۀ 4 و تصاویر30 و  ــود )نقش ــت، منتهی می  ش از میان آن اس
ــطح پایین  تر از صحن، که  31(. این کیفیت حضور آب در س

ــت. سازۀ  ــجد در تراز باالیی اس در ارتباط با عناصر اصلی مس
ــجد سّید  و  ــت، فقط در مس »کِه« که در خانه  ها معمول اس
ــجد برای دسترسی به قنات طراحی شده  در زیر جلوخان مس
ــت. در مساجد کوچک  تِر منصوران و سرکوچه چون امکان  اس
طراحی چنین فضایی در خود مسجد نبوده است از جوی  های 

روگذر عمومی مجاور مسجد استفاده می  شده است. 
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تصویر 30.  پله  های منتهی از حیاط مسجد به جوی )عکس از: نویسندگان، مهر 1393(.

تصویر 31.  جوی روان و گذرا در مسجد جامع با کارکردهایی مانند وضو گرفتن )عکس از: نویسندگان، مهر 1393(.

 4. نظام گردش آب در  مراکز محله
ــکل از سه محله7 با مرکز محله بافت تاریخی محمدیه متش

ــت که توسط معابر و گذرهایی به  ــوم به میدانچه اس ای موس
یکدیگر متصل می  شوند. میدانچه   ها در تقاطع دو راستۀ اصلی 
ــده و معموالً  ــذر اصلی با گذرهای فرعی واقع ش ــا تقاطع گ ی
ــا نزدیکی آن جای  ــد آب  انبارها در کنار و ی ــکیالتی مانن تش
ــهری فّعال عمل می ــت و به صورت یک فضای ش گرفته اس
کنند.  سایر عناصر عمومی و خدماتی مانند مسجد، حسینیۀ 
ــه، و... در مراکز  ــقاخانه، دکان، بقع ــیده، میدانچه، س سرپوش
ــوان تنها عنصر  ــده  اند. حوض  ها به عن ــالت مکان  یابی ش مح
گردش آب در مراکز محله به عنوان عناصری جدایی  ناپذیر در 

کنار بناهای شاخصی مانند حسینه و آب  انبار مطرح هستند. 
ــمانی دارد و به  ــود صفتی بیش از صفات قوت جس آب در خ
گفتۀ تیتوس بورکهارت »نمودگار روح« است. نمودگاری که 
ــایر فرهنگ  ها نیز متجلی  نه تنها در فرهنگ ایران بلکه در س
است. چنین است که با اضافه کردن آب به هر مکانی می  توان 
ــی آن افزود )فیروزان،160:1380(. حوض  های  بر غنای حس
ــه عنوان نمودی از حضور متمرکز آب، بیانگر  مرکز محله  ها ب
نقطه  ای شاخص اند و عالوه بر گرد هم  آوردن مردم در ایجاد 
ــی به فضا نیز نقشی پررنگ خواهند  حس مکان و هویت  بخش

داشت. 
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 تصویر 32.  متمایز شدن حوض در میدان مرکز محله توسط فخر و مدین آجری، دید عکس از روی پشت بام مسجد جامع
)عکس از: نویسندگان، مرداد 1395(.

نقشۀ 5. نما ـ برش و تصویر سه  بعدی حوض مرکز محلۀ میدان باال و محور تقارن آن نسبت به فضاهای میدان )مأخذ: حاجی قاسمی، 1383(.

الـف. حوض مرکز محلۀ میدان باال: مرکز محلۀ میدان باال 
از لحاظ شکلی برخالف سایر مرکز محله  ها به صورت میدانی 
ــت که عناصری مانند آب  انبار و  ــکل و طویل اس مستطیل  ش
ــد. حوض در تراز  ــجد جامع در آن قرار دارن ــینیه و مس حس
ــطح میدان و در  مقابل مسجد جامع و  ]منفی[ 5 متری از س
حسینیه واقع شده است )نقشه 5(. این حوض ارتباط معنی

داری با سایر عناصر میدان دارد و در پایین  تر از سطح میدان 
ــده است و به دلیل رعایت اصول محرمیت ]و عدم  طراحی ش

اشراف به آن[ کارکرد رختشوی خانه نیز یافته است. گرداگرد 
ــت  اندازی( آجری و به صورت  ــط دیواره ای )دس حوض توس
ــت )تصاویر 32  ــده اس فخر و مدین از اطراف خود متمایز ش
ــتطیلی است و دسترسی به آن توسط  و 33(. فرم حوض مس
ــر است )نقشۀ 5 و تصاویر 34 و  35(. این حوض در  پله  میس
مسیر اصلی قنات قرار نداشته و توسط مسیری فرعی آب وارد 
آن می  شد که امروزه این مسیر قطع شده است )تصویر 36(.
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تصویر 33.  ورودی پله  های حوض 
)عکس از: نویسندگان، مرداد 1395(.

تصویر 34. کانال منتقل  کنندۀ آب به حوض   
)عکس از: نویسندگان، مرداد 1395(.

تصویر 35.  فضای داخلی جداره  های حوض در پایین تر 
از سطح زمین )عکس از: نویسندگان، مهر 1394(.

تصویر 36.  چگونگی ورود و خروج آب به حوض مرکز محله  )ترسیم از: نویسندگان(.

ن 
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ن حوض باي
در گذ .)38

جوش«آييني 

 

  

هاي ح.  ورودي پله33 3تصوير 

ب. حوض مرکز محلۀ پادرخت
این حوض به صورت چندضلعی و با عمق کم، در وسط میدان 
ــینیه قرار دارد )تصاویر  ــز محله پادرخت و روبه  روی حس مرک
ــته درخت تناوری نیز در کنار این حوض  37 و 38(. در گذش

ــراد محله تبدیل  ــه محل تجمع اف ــت و پادرخت ب ــرار داش ق
ــم آیینی »جوش گرفتن« )نوعی مراسم سنتی  می  شد. مراس
ــزاداری( در زمان عزاداری به دور این حوض انجام می  گیرد  ع

)تصاویر 39 و 40(. 
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تصویر 37. موقعیت قرارگیری حوض مرکز محلۀ پادرخت نسبت به فضاهای مرکز محله )عکس از: نویسندگان، مرداد 1393(.

تصویر 38.  موقعیت حوض نسبت به محور تقارن حسینیه )عکس از: نویسندگان، مرداد 1394(.

تصویر 39.  درخت واقع شده در کنار حوض مرکز محلۀ پادرخت در دهۀ 
1370 شمسی   )عکس از: رضا شاطریان(.

تصویر 40.  اجرای مراسم آیینی نخل  گردانی به دور حوض مرکز 
محلۀ پادرخت در دهۀ 1370 شمسی )عکس از: رضا شاطریان(.
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نقشۀ 6. نقشه مرکز محلۀ پادرخت و عناصر آن و موقعیت قرارگیری حوض نسبت به حسینیه )ترسیم از: نویسندگان(.

2. 5. نظام گردش آب در گرمابه  ها
از عناصر شاخص در  به کارکردشان یکی  با توجه  گرمابه  ها 
سه  قنات  مسیر  امتداد  در  می  شوند.  محسوب  آبی  شبکۀ 
اولین  باال  میدان  به  موسوم  گرمابۀ  اند.  گرفته   قرار  گرمابه 
گرمابۀ در مسیر قنات است و سپس گرمابه  های سرکوچه و 
پادرخت  واقع شده  اند. با توجه به نحوۀ طراحی گرمابه  ها به 
دو قسمت مجزای زنانه و مردانه، هر گرمابه دارای دو خزینه 
است که آب از دو مسیر جداگانه وارد این خزینه  ها می  شده 
متصدی  توسط  آب  شرعی  مسائل  رعایت  برای  البته  است. 
به  خزینه  کناِر  جوی  از  دلو  با  گرمابه  تون تاب([  ])حمامی/ 

داخل خزینه ریخته می  شد.

2. 6. نظام گردش آب در قلعه  ها
دو قلعۀ کوه و قلعۀ ریگ از قلعه  های اصلی محمدیه محسوب 
می   شوند. این دو قلعه با سازۀ »ِکه« به قنات دسترسی داشته 
 اند. در مواقع فعالیت این دو قلعه و عموماً در هنگام محاصره، 
قنات  آب  از  قلعه  درون  از  و  زیرزمینی  کانال  این  از طریق 
استفاده می  شد. »ِکه« در قلعۀ ریگ قبل از رسیدن به مظهر 

قنات طراحی شده بود و تا مجرای قنات امتداد داشته است. 
پادرخت  به  موسوم  کنار جوی  تا  کانال »که«  کوه  قلعۀ  در 

امتداد داشته است.

2. 7. نظام گردش آب در غسّال  خانه 
غسّال  خانه  ها عموماً در انتهای بافت مسکونی مکان  یابی می

تخریب شده  اکنون  قدیم محمدیه که   شده  اند. غسّال  خانۀ 
است در منتهی  الیه محلۀ پادرخت در کنار باغ  ها قرار گرفته 
اصلی  از مسیر  فرعی  کانالی  توسط  آب  لزوم  مواقع  در  بود. 

قنات جدا شده و در جوی روبازی وارد آن می  شد.

2. 8.  گردش آب در  آبریزگاه  های عمومی در معابر
دو آبریزگاه عمومی در محالت سرکوچه و پادرخت واقع بود. 
این آبریزگاه  ها در کنار جوی روبازی قرار داشتند که امکان 
استفاده از آب فراهم باشد. سیستم فاضالب آن ها نیز معروف 
به »خزینه  ای« بود و مخزنی زیرزمینی و عایق  بندی  شده برای 
آن ها طراحی می  شد که پس از پر شدن تخلیه و محَتَویات آن 

به محل زمین  های کشاورزی منتقل می  شد.
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2. 9. تغییرات شبکۀ آبی قنات محمدیه در دورۀ معاصر
مدرن، شبکه  تکنولوژی  بر  تکیه  با  و  بیستم  قرن  اوایل  از 

های تأمین و انتقال آب به عنوان جایگزین شبکه  های سنتی 
آّبی، در کنار سایر مظاهر مدرن مانند شبکه  های بزرگراه  ها، 
شهرهای  مدرن  زیرساخت  های  فاضالب،  و  تلفن،  گاز،  برق، 
محمدیه  قنات  آبی  شبکۀ  دادند.  شکل  را  امروزی  صنعتی 
در  آب  گردش  امروزه  و  نمانده  مصون  تغیرات  این  از  نیز 
برخی بناها دچار دگرگونی  هایی شده است. با توجه به عدم 
استفاده از دو قلعۀ محمدیه و همچنین استفاده از سیستم 
شده   حذف  آّبی  شبکۀ  از  بناها  این  حمام  ها،  در  لوله  کشی 
بافت  از  خارج  در  و  شده  تخریب  غسال  خانه  همچنین  اند. 
دایر  مانند گذشته  تاریخی ساخته شده است. همۀ جوی  ها 
اکثر آن  ها  لوله  کشی آب در خانه  ها، در  به  با توجه  هستند. 
از هدررفت آب  برای جلوگیری  یا  یا تخریب شده  ِکه  سازۀ 
مسدود شده است. البته هنوز در برخی خانه  ها مورد استفادۀ 
اهالی خانه است. در مسجد سید در محلۀ پادرخت نیز سازۀ 
زیرزمینی کِه تخریب و وضوخانه  ای با آب لوله  کشی جایگزین 
آن شده است. در سایر مساجد هرچند که دارای وضوخانه 
به سبک جدید هستند، ولی همچنان جوی  های شبکۀ آبی 
قدیم مورد استفادۀ نمازگزاران قرار می  گیرد. جریان آب به 
حوض مرکز محلۀ میدان باال قطع شده و مانند گذشته آب 
وارد آن نمی شود و در نتیجه کارکردهای گذشتۀ خود را نیز 

از دست داده است. 

نقشۀ 7.  مسیر گردش قنات در بناهای عمومی شامل مساجد و گرمابه  ها و قلعه   ها 
)ترسیم از: نویسندگان، بر اساس عکس هوایی سال 1335 سازمان نقشه  برداری(.

3. نظام مدیریت و تقسیم آب در بخش مزروعیِ )باغ  ها  
ـ  مزروعی محمدیه وکشت خوان( قنات شهری  

دو  می  شوند  آبیاری  قنات  توسط  که  کشاورزی  زمین  های   
با دیواره ای چینه  ای  گونه هستند. دسته  ای باغ  های محصور 
هستند. بافت فشرده و به  هم  پیوستۀ تودۀ ساختمانِی مجتمِع 
کشت خوان   زمین  های  و  باغ  ها  توسط  )محمدیه(  زیستی 
اطراف   سبز  کمربند   .)42 و   41 )تصاویر  است  شده  احاطه 
محمدیه  که وابسته به قنات بوده عالوه بر نقش معیشتی در 
زمینۀ تولیدات کشاورزی و دامی، عملکرد مهم و قابل توجهی 
در حفاظت بافت مرکزی در شرایط نامساعد محیطی منطقۀ 
کویری محمدیه مانند بادهای سهمگین کویری و گرد و غبار 
و خشکی هوا دارد. دستۀ دیگِر محدودۀ زیر کشت که در پس 
اصطالح  در  و  هستند  باز  و  نامحصور  شده  اند،  واقع  باغات 
»کشت خوان« نامیده می  شوند. سطح زیر کشت بر اساس سه 
»ویلی«  سه  آنرا  اصطالح  در  که  می  گیرد  صورت  کشتمان 
الف، کشت  اول:  به صورت کشت  می  نامند. سطح کشتمان 
دوم: ب، و کشت سوم: ج مشخص می  شود. ویل اول یا کشت 
پاییزه شامل کشت گندم و جو  در زمین  های الف، ویل دوم یا 
کشت بهاره شامل کشت پنبه )جوزق( درزمین  های ب، و ویل 
سوم آیش در زمین  های ج است. در سال دوم جای سه ویل 
باال به ترتیب به ب و ج و الف  و در سال سوم سه ویل سال 
دوم جای خود را به کشت  های ج و  الف و ب می  دهند. در 
سال چهارم مجدداً نوع کشت  ها در زمین  های الف و ب  و ج 
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شبکۀ آبي قنات محمدیه و نوع حضور آب در بناها وفضاهاي شهري 

خصوصيعمومي

گذرها و 
معابر

خانه ها

مسجد

گرمابه 

مرکز محله

باغات پسته و انار

باغات 

نحوۀ حضور 
آّب

جوي 
زیرزمیني

جوي روان و 
گذرا از حیاط

حوض میدان باالحوض حوض پادرخت

گال لیز

قلعه

پادرخت سرکوچه 

قلعۀ کوه قلعۀ ریگ 

جوي رو گذر

کِه

سرکوچهگال لیز حاجي حسینپادرختمیرزا رفیع

سید نساءگال خر افتانجوي  باال

جوي 

مسجد سید

مسجد سرکوچهمسجد جامع

جوي 

سازۀ کِه

کشت پائیزه گندم و 
جو کشت بهاره پنبه 

 18با مدار گردش آب 
روز

غسّال خانه

آبریزگاه 
عمومي

کشتخوان در پهنه 
هکتاري 75

نحوۀ حضور آّب

کِه

جوي 

جوي 

نام بناهاي واقع در شبکه

پادرخت سرکوچه 

چنگیزي

نوع عناصر

غسال خانه پادرخت

نمودار 2. شبکۀ آبی قنات محمدیه  )تهیه از: نویسندگان(.
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به ترتیب سال اول برمی  گردد و این دور تسلسل هر سه سال 
یک بار تکرار می   شود. زمین زیر کشت گندم و جو )پاییزه

 کاری( دو برابر زمین زیر کشت پنبه )جوزق( و صیفی  کاری 

تصویر 42.  مسیر قنات در کشت خوان  ها برای آبیاری  تصویر سمت راست . قرار گرفتن باغ  ها و کشت خوان  ها بعد از منطقۀ مسکونی در نظام آبی  محمدیه 
تصویر سمت چپ  )پردازش از: نویسندگان(.

تصویر 41.  موقعیت باغ  ها و کشت خوان  محمدیه نسبت به بافت مسکونی، مشخص  شده در عکس هوایی سال 1335 )پردازش از: نویسندگان(.

است. بنابراین با در دست داشتن سطح زیر کشت یکی از سه 
ویل باال، سطح زیر کشت ویل  های دیگر و یا سطح زیر کشت 

کل منطقه را می  توان محاسبه کرد.
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بعد از خارج شدن از بافت مسکونی و وارد شدن به کشت خوان 
این شبکۀ آبی دارای قانون مندی  هایی مختص به خود می 

شود که در پیوند با نظام مدیریت تقسیم آب شکل گرفته  اند 
)نمودار3(. دانش بومی مربوط به قنات و شیوه  های بهره گیری 
که  است  وسیع  قدری  به  بدان  وابسته  آبیاری  های  نظام  از 
نیازمند تألیف مجموعه  ای مجزا است. پیکرۀ قنات، شیوۀ کار 
مقنیان، گروه   ها و قشرهای برخاسته از نگهداری قنات، شیوه 
های سنتی آب رسانی، نظام  های تقسیم آب، سنجش زمان در 
طول مدار گردش آب، ابزار کار، لباس ه ای ویژه، جمع  آوری 
هزینه  ها، و... همه ریشه در سازمانی دارند که نهایتاً به مدیریت 
بدان  ها در  وابسته  نظام  و  زیرا فرهنگ  است،  وابسته  سنتی 
محیط  های محدود جغرافیایی با مدیریت  های خود جوش که 
از اعماق جامعه برخاسته است، شکل گرفته و رشد کرده  و 
محمدیه  قنات   .)78  :1384 )صفی  نژاد،  است  شده  نهادینه 
قناتی خرده  مالکی است و دارای سه هزار و شصت سهم در 
در  اشاره شد  که  و همان  طور  است  قنات  دانگ  قالب شش 
شده  مشخص  مالکان  از  سهم  هر  تعداد  اخذشده  سندهای 
است. در این کشتخوان در سطح زیر کشت 75 هکتاری، دو 
نوع محصول کشت می  شود. کشت پاییزه یا کشت گندم و جو 
و کشت بهاره یا کشت پنبه. َرشن )rashn( )دور گردش آب( 

نقشۀ 8 . پهنۀ 75 هکتاری کشتخوان محمدیه و  موقیعت قرارگیری آن نسبت به بافت مسکونی محمدیه  
)ترسیم از: نویسندگان، بر اساس عکس هوایی سال 1335سازمان نقشه  برداری(.

یکبار  شبانه  روز  هر 18  حقابه  بران  برای  این کشت خوان  در 
خرده  مالکی   قنات  این  در  آب  تقسیم  نظام  رأس  در  است. 
خبره   کشاورزان  از  آن  اعضای  که  دارد  قرار  آبیاران  شورای 
در امر آبیاری و آگاه به قوانین محلی مربوط به آن انتخاب 
می  شوند. اساس کار اجرایی این شورا مدار گردش آب است. 
پایه  های  بر  روز  چندین  تا  چند  از  آن  گردش  دور  یک  که 
طبیعی طاق آب )هر شبانه  روز شامل دو طاق است؛ طاق روز 
و طاق شب( شکل گرفته است درون هر طاِق آب استقالل 
بدون چون و چرایی حکم فرماست. حقابه  بران درون هر طاق، 
گروهِ هم  آب را تشکیل می  دهند و جمِع زمانِی گروه هر طاق 
هر  درونی  تقسیمات  کند.  تجاوز  ساعت   12 از  نباید  مطلقاً 
طاق آب در ساعت آبی با ابزار زمان سنجی صورت می  گیرد 
که به نام  های طاس، تشته، سرجه، پیاله، فنجان، و... معروف 
است. تقسیم  حقابه  ها  با فکر و اندیشۀ مدیری به نام میراب 
مدیریت می  شود و در دفتری به نام »آب  نامه« ثبت می  شود. 
ناظران بر تقسیم آب و دفتر مذکور نظارت می  کنند و ارزیابی 
نهایی سالیانه آن با شورای آبیاران یا نمایندۀ آن  هاست. در 
ادامه شیوۀ تقسیم، ابزار کار و سرپرستی و مدیریت این نظام 

مطالعه و بررسی می  شود.
3. 1. رده  های اجرایی نظام مدیریت آب در  کشت خوان  
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محمدیه 
الف. طاس دار )میراب(

میراب که به طا سدار، طاس  شمار، سرجه  انداز، سبوکش، و... 
حساب  گزارش  و  بود  آبیاری  شورای  برگزیده  بود،  معروف 
قرار  محل  حسابدار  اختیار  در  را  خود  طاق  آب  های  طاس 
بدان  ها   که  بود  طاس دار  دو  دارای  شبانه  روز  هر  می  داد. 
طاق دار هم می  گفتند. مدار گردش آب این قنات که بر 18 
کتاب  و  حساب  و  داشت  طاقدار   36 بود،  استوار  شبانه  روز 
روزانه هر طاق آب در دفتر حسابدار مشخص بود. این دفتر 
حقابه  بران  تمامی  طاس دار  هر  داشت.  شهرت  آب نامه  نام  به 
طاق آب خود را می  شناخت و بر مقدار حقابه و نوبت  بندی 

آن ها مسلط بود.

ابزار کار طاسدار
 طاس )تغار(: ظرف بزرگی بود که از مس و یا سفال می

ساختند، درون آن از آب زالل و تمیز پر می  شد،  این ظرف 
در جلوی شخص طاس دار و در دید حقابه  بران حاضر در آن 
محل قرار داشت. طاس دار، طاس یا سرجه )sarjeh( خالی 
را در مقابل دید حقابه  بران روی سطح آب قرار می  داد، آب 
از سوراخ انتهایی آن به درون طاس فوران زده و پس از پر 
شدن، طاس در آب تغره غوطه  ور می  شد و یک سرجه آب 
واحد  یک  شدن  غوطه  ور  و  شدن  پر  این  می  شود.  محاسبه 
حقابۀ عرفی سنتی در نظام آبیاری به شمار می  رفت. طاس دار 
حساب و کتاب آن ها را به خاطر سپرده و در مقابل حقابه  بران 
شده  طراحی  ظرافتی  با  طاس  انتهای  سوراخ  می  کرد.  ثبت 
بود که در هر ساعت 5 تا 6 دفعه پر می  شد و به کف ظرف 
به  و  شده  تقسیم  مساوی  قسمت  شش  به  طاس  می  افتاد. 
هر قسمت )دانگ( اطالق می  شد و هر سه دانگ معادل نیم 
این  داشت،  زمان  به  نیاز  آب  از  پر شدن طاس  بود.  سرجه 
زمان با حجم طاس و اندازۀ فراخی سوراخ انتهای طاس در 
این  نیاز سنتی در عرف محل  و  بر سفارش  بنا  بود.  ارتباط 
سوراخ را طوری طراحی می  کردند که نیاز سفارش  دهنده اجرا 
شده باشد. اگر دقیقه  های ساعت امروزی را مالک قرار دهیم، 
مثاًل طاس مورد نظر در مدت 12 دقیقه پر آب شده و در آب 
غوطه  ور گردد، بر این اساس شبانه روز منبع آبدهی مربوط 
را 120 طاس محاسبه می  کردند در این صورت حقابۀ جملۀ 
حقابه  بران شبانه  روز مذکور با هر تعداد نبایست از 120 طاس 
و مدیریت محلی و سر طاق  ها  قوانین عرفی  بیش تر می  بود. 
که در نظام خرده  مالکی هر کدام مدیر و هماهنگ  کننده 12 
ساعت آب بودند شدیداً طول زمانی طاق آب  ها را در طول 
چند  یا  یک  فروش  و  خرید  داشتند.  نظر  زیر  گردش  مدار 
طاس آب در درون هر طاق آب )12 ساعت( مجاز ولی انتقال 
آن به طاق آب دیگری غیر مجاز بود و عرف محل شدیداً با 

آن مخالفت می  کرد.

قلوه  سنگ: برای شمارش طاس  آب  های حقابه بران از قلوه
سنگ  های کوچک و یا تسبیح استفاده می  شد. در سمت چپ 
نشیمن  گاه طاس دار ده عدد قلوه سنگ قرار داشت با پر شدن 
هر طاس، طاس دار  یک قلوه  سنگ را برداشته در طرف راست 
خود قرار می  داد تا اشتباهی در شمارش طاس  آب  ها رخ ندهد.

تسبیح  از  قلوه  سنگ  جای  به  شمارش  در  گاهی  تسبیح: 
استفاده می  کردند. تسبیح میراب  ها دارای دانه  های بزرگ و 
درشتی بود که از سوراخ وسط آن ها ریسمانی نازک عبور داده 
بودند و با پر شدن هر طاس یکی از دانه  ها را در روی ریسمان 
جا به جا می  کردند و با پایان حقابۀ فرد مورد نظر، مثاًل اگر 
پنج طاس بود با جا به جا شدن پنج دانۀ تسبیح حقابه به 

پایان رسیده شمارش حقابه برای فرد دیگری آغاز می شد.

سنگره: همان سنگر است و بنای گنبدی منفردی است که 
در محل  های مشخصی در سطح کشت خوان طراحی و ساخته 

می  شد و محل استقرار طاسدارها محسوب می  شد.  

ب. حسابدار )محاسب(
 وظیفۀ حسابدار آن است که دفاتر طاق دارها )طاس دارها( 
را زیر نظر بگیرد و بدهی هر یک از زارعان و بستانکاری هر 
رعایا  با  دوبار  سالی  و  کند  معین  را جدا جدا  مالکان  از  یک 
تصفیه حساب کند؛ یک بار با گندم در اواخر مرداد و دیگری 
حوالۀ  وسیلۀ  به  آب  مالکان  و  زمستان  طول  در  جوزقی  با 

حسابدار سهمیۀ مال  االجارۀ آب خود را دریافت می  کنند.

پ. میراب
کسی است که از طرف مالکان آب و رعایا انتخاب می  شود و 
وظیفۀ او آن است که مراقبت کند هیچ یک از زارعان بیش 
از حق خود آب نبرند و به عادت رفتار کنند. همچنین رفع 
اختالف بین مالک و زارع از جملۀ وظایف اوست و در هنگام 

قرارداد مال  االجاره و آب  بها باید حضور داشته باشد.

ت. خبرکنندۀ حقابه  بران
کار مطلع  کنندۀ حقابه  بران این بود به دستور میراب، آنان را 
برای آمدن به کشتخوان و آبیاری زمین زراعی فرامی  خواند و 
در مواقعی که به هر دلیلی کشاورز در محل حضور نمی  یافت 

فرد مذکور شخصاً به آبیاری زمین آن شخص می  پرداخت.

ث. دشتبان
 وظیفۀ دشتبان حراست و حفاظت از محصوالت کشت  شده 

به صورت شبانه  روزی است.
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ج. ممیز)حّزال(
این افراد از طرف مالک انتخاب شده و وظیفۀ ممیزی زمین

های مزروعی هر کشاورز را بر عهده داشتند. بر این اساس 
مقدار  چه  حقابه  بر  و  کشاورز  هر  که  می  کردند  حساب  که 
و  برده  کشت  زیر  را  زمین  مقدار  چه  و  کرده  استفاده  آب 
میزان محصول برداشتی به چه میزان بوده است؟ حّزال بعد 
از تخمین صورت این محاسبه آن را در اختیار محاسب قرار 
می  داد تا وی میزان سهم مالک زمین و زارعی را که زمین در 

اجاره او بوده، مشخص کند. 

چ. مباشر
و  حقابه  بران  سرجه  آب  های  نهایی  حسابرس  شخص  این 
محصوالت زیر کشت، و مشخص  کنندۀ سهم مالک و رده  های 

ذی  نفع و مقنیان است.  

ح. فخاری
برآوردن نیازهای سفالی و آب آشامیدنی رده  های کشاورز از 

وظایف این شخص محسوب می شد. 

سال  به  مربوط  )آب  نامه(  آبیاری  طومار  تحلیل   .1  .3
1338 شمسی قنات محمدیه

آقای  قنات  این  توسط محاسب و حسابدار وقت  این طومار 
 19 دارای  و  است  شده  تحریر  کاظمی  موسی  سیدحسین 
صفحه در قطع جیبی است. تحریر طومار به خط نستعلیق 
نقطه هستند و  بدون  نیز  واژه  ها  اغلب  نیم  شکسته است که 
ویژۀ  ابتکاری  و خط  دو خط سیاق  با  مربوط  اعداد  و  ارقام 
اسامی همۀ  آبیاری،  روزهای  تاریخ  است.  نوشته شده  محل 
)زمان  سنج  اساس سَرجه  بر  آن  ها  مقدار حقابۀ  و  حقابه  بران 
به  دقیقه(  با 12  برابر  و هر سرجه  آبی  یا ساعت  سرج ه ای 
همراه نام تحویل  دهندۀ آب در آغاز و تحویل  گیرنده در پایان، 
شب  به  مربوط  طومار  آغاز  است.  شده  ذکر  طومار  این  در 
»روز  ان  پایان  و  1338بوده  سال  جاللی  اسفندماه  نوزدهم 
جمعه هشتاد و سیم نوروز جاللی1339« است. مدت زمان 
)دفعات  حقابه  بران  تعداد  و  شبانه  روز   94 حقابه  بران  آبیاری 
این طومار  اول  ادامه صفحۀ  در  است.  نفر  حقابه  بری( 572 

تحلیل می  شود )تصویر 43(.

متن صفحه اول طومار
نوزده اسفندماه جاللی موازی شش سرجه و  تاریخ شب  به 
چهار دانگ ]یک ساعت و بیست دقیقه[ از شب رفته که آبرا 
قصاب  جوی حسن  ملک  از  حسین  حاج  از  علی  حاج  رضا 
به  علی  محمد  حاج  عباس  شکری  بملک  بسته  اند  و  گرفته 
علی  رضا حاج  و  عامری  آقای  دو شبانه  روز  اول شتوی  دور 

بادآ]...[ شتوی  نکاه دو دانگ/ سنگ  راه هم حساب شده و 
سنه 1338. 

تصویر 43.  تصویر صفحۀ اول و دوم طومار آبیاری قنات محمدیه در 
سال 1338 شمسی )مأخذ: آرشیو شورای آبیاری قنات محمدیه(.
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جدول 2.  حقابه  بران قنات بر طبق طومار آبیاری سال 1338 )استخراج از: نویسندگان(.
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  دقيقه) 12دانگ يك سرجه و هر سرجه 6هر(2بران بر اساس جدولمحاسبه زمان حقابه
  دانگ 5/55÷دانگ6=سرجه25/9  شدههاي ثبتسرجه

  (مجموع سرجه ها در اين شب)25/9+113=25/122
  سرجه 25/122×دقيقه 12=1467  ميزان حقابه بر حسب دقيقه

  

  گيرينتيجه

و  زميني  و استحصالهاي زيرحي دايمي، استفاده از آبهاي سطباران محمديه و همچنين عدم وجود آباقليم خشك و كم
اين قنات از مظهر  .استمزروعي ـهاي شهريگونة قنات ازقنات محمديه وري قنات را الزامي ساخته است. هدايت آن توسط فنا

خارج از بافت  اي در فضاهاي شهري و معماري است. دريافتهتقسيم نظام ةشبك تا خارج شدن از منطقة مسكوني داراي
اي مشتمل بر قوانين يافتهقنات داراي نظام مديريت سازمان ،هاي كشاورزيمسكوني و در كشتخوان نيز براي آبياري زمين

كه طي  جانبه و چند عملكردي بودهمهگاه  هتقسيم آب در اين سكونت ةشبكاست. آب  ةعرفي و سنتي به منظور توزيع عادالن
- صر خطي) و كهعن( از مجموعة مسير قنات بآگردش و پخشايش  .ها پايدار مانده و امروزه نيز با تغيراتي هنوز پابرجاستقرن
دي از بناهاي شاخص تعدادر اين  شبكه  است. يافتهل اي) شكعناصر نقطه( هاحوض و ،گذر و زيرزمينيهاي روجوي ها،
ي مسكوني نيز هاخانه .گيرندقرار ميو چهار مسجد،  ،قلعه ، دواز جمله سه گرمابه، دو مركز محله محمديه اري و شهريمعم

روان و  ها آب به دو صورتدر تعدادي از خانه .استها به دو صورت حضور آب در اين خانه. رنگي دارنددر اين شبكه نقش پر
 تا است كه عموماً  به صورت زيرزمينيطراحي شده » كه«ها نيز سازة در بعضي خانه كند.گذرا  از ميان حياط خانه  عبور مي

شد بلكه از خنكي و رطوبت آن براي اين سازه  فقط براي رسيدن به آب و برداشتن آن به كار گرفته نمي پاي آب امتداد دارد.
از شد. ها در گرماي بهار و تابستان استفاده ميوهشدني و خنك كردن ميوزمره از قبيل نگهداري مواد فاسدامور ديگر زندگي ر

هاي مدرن در شهرهاي امروزي به كار گرفته شدند و هاي تأمين و انتقال آب در كنار ساير زيرساختاوايل دورة معاصر شبكه
 آبي ةرات شبكدر مورد شبكه آبي محمديه نيز اين اتفاق رخ داد و در اثر اين تغيي .شدند هاي سنتي آبجايگزين اين شبكه

 .(استخراج از: نويسندگان) 1338ال  بران قنات بر طبق طومار آبياري سحقابهمحاسبة زمان.3جدول
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نتیجه  گیری
ــن عدم وجود  ــاران محمدیه و هم چنی ــک و کم  ب ــم خش اقلی
ــای زیرزمینی  و  ــتفاده از آب  ه ــطحی دایمی، اس آب  های س
استحصال و هدایت آن توسط فناوری قنات را الزامی ساخته 
است. قنات محمدیه از گونۀ قنات های شهری  ـ  مزروعی است. 
ــکونی دارای  ــدن از منطقۀ مس این قنات از مظهر تا خارج ش
ــهری و معماری  ــیم نظام  یافته  ای در فضاهای ش ــبکۀ تقس ش
ــتخوان نیز برای  ــکونی و در کش ــت. در خارج از بافت مس اس
ــام مدیریت  ــاورزی، قنات دارای نظ ــای کش ــاری زمین  ه آبی
ــتمل بر قوانین عرفی و سنتی به منظور  ــازمان  یافته  ای مش س
توزیع عادالنۀ آب است. شبکۀ تقسیم آب در این سکونت  گاه  
ــه و چند عملکردی بوده که طی قرن  ها پایدار مانده  همه  جانب
و امروزه نیز با تغییراتی هنوز پابرجاست. گردش و پخشایش 
آب از مجموعۀ مسیر قنات )عنصر خطی( و کِه  ها، جوی  های 
ــکل یافته  رو گذر و زیرزمینی، و حوض  ها )عناصر نقطه  ای( ش
ــاخص معماری و  ــبکه تعدادی از بناهای ش ــت. در این ش اس
شهری محمدیه از جمله سه گرمابه، دو مرکز محله، دو قلعه، 
ــجد، قرار می  گیرند. خانه  های مسکونی نیز در این  و چهار مس
ــور آب در این خانه  ها به دو  ــبکه نقش پررنگی دارند. حض ش
ــت. در تعدادی از خانه  ها آب به دو صورت روان و  صورت اس
گذرا  از میان حیاط خانه  عبور می  کند. در بعضی خانه  ها نیز 
سازۀ »ِکه« طراحی شده است که عموماً  به صورت زیرزمینی 
ــیدن به آب  ــازه  فقط برای رس تا پای آب امتداد دارد. این س
و برداشتن آن به کار گرفته نمی  شد بلکه از خنکی و رطوبت 
ــل نگهداری مواد  ــر زندگی روزمره از قبی ــرای امور دیگ آن ب
ــدنی و خنک کردن میوه  ها در گرمای بهار و تابستان  فاسدش
ــبکه  های تأمین و  ــد. از اوایل دورۀ معاصر ش ــتفاده می  ش اس
ــاخت  های مدرن در شهرهای  ــایر زیرس انتقال آب در کنار س
امروزی به کار گرفته شدند و جایگزین این شبکه  های سنتی 
ــدند. در مورد شبکه آبی محمدیه نیز این اتفاق رخ داد  آب ش
ــبکۀ آبی سنتی دچار دگرگونی  هایی  و در اثر این تغییرات ش
ــت. در زمینۀ نظام مدیریت و تقسیم این شبکۀ آبی  شده اس
ــدن از بافت مسکونی به منظور آبیاری زمین بعد از خارج ش

ــت که در  ــاورزی قانون مندی  های خاصی حاکم اس های کش

ــبکه آبی شکل گرفته و توسعه  ــالیان دراِز عمر این ش طی س
ــت. کشت بهارۀ محصول پنبه با مدار گردش آب در  یافته اس
ــت پاییزۀ گندم و جو  با مدار گردش  ــبانه  روز و کش هر 12  ش
ــت خوان  ــبانه  روز در پهنۀ 75 هکتاری کش ــر 18 ش آب در ه
ــمار می  روند. در رأس نظام  ــی از این قانون مندی  ها به ش برخ
ــورای آبیاران قرار  ــیم  آب در این قنات خرده  مالکی  ش تقس
دارد که  اعضای آن از کشاورزان خبره در امر آبیاری و قوانین 
ــاس دار )میراب(  ــوند. ط ــوط به آن انتخاب می  ش محلی مرب
ــؤل  زمان  بندی و تقسیم حقابه  ها، خبرکنندۀ حقابه  بران،  مس
ــب، مباشر، و فخاری از جمله رده  های  دشتبان، ممیز، محاس

اجرایی این نظام هستند. 

تقدیر و تشکر
قنات  آبیاری  شورای  محترم  اعضای  از  فراوان  تشکر  با   .1
محمدیه آقایان سیدابوالقاسم موسی کاظمی محمدی و حاج 
رمضان بیکیان محمدی که با حس تعلق و احترام به زادگاه 
خود و دوستی و عشق و عالقه به فرهنگ و تمدن پیشینیان 

نهایت همکاری و پشتیبانی از نویسندگان را به کار بستند. 
2. در حال حاضراکثر باغ  ها نیز بر اثر توسعۀ محمدیه تبدیل 
به خانه   های مسکونی شده  اند. با توجه به کاهش میزان آب 
قنات نسبت به گذشته سطح زیر کشت قنات به میزان قابل 

توجهی کاهش یافته است.

پانوشت  ها
1. از جمله مصاحبه  شوندگان باید از آقایان رضا سلطانی محمدی، 
محمدی،  غالمحسین  فریدونی،  حسن  محمدی،  سلطانی  حاجی 
حمید  سلطانی،  علیرضا  نجفیان،  صفرعلی  مفیدی،  حیدرعلی 
فردوسی  زاده، غالمحسین سلطانی محمدی، و سیدابوالقاسم موسی 

کاظمی از مقنیان و میرابان با تجربۀ محمدیه یاد کرد.

منابع
 امجد، مرجان و مریم صدقی  تبار. )1381(. پروندۀ ثبتی مسجد 
ادارۀ  فنی  دفتر  آرشیو   .9056 ثبت  شمارۀ  به  محمدیه  جامع 

میراث فرهنگی استان اصفهان )منتشرنشده(.
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  گيرينتيجه

و  زميني  و استحصالهاي زيرحي دايمي، استفاده از آبهاي سطباران محمديه و همچنين عدم وجود آباقليم خشك و كم
اين قنات از مظهر  .استمزروعي ـهاي شهريگونة قنات ازقنات محمديه وري قنات را الزامي ساخته است. هدايت آن توسط فنا

خارج از بافت  اي در فضاهاي شهري و معماري است. دريافتهتقسيم نظام ةشبك تا خارج شدن از منطقة مسكوني داراي
اي مشتمل بر قوانين يافتهقنات داراي نظام مديريت سازمان ،هاي كشاورزيمسكوني و در كشتخوان نيز براي آبياري زمين

كه طي  جانبه و چند عملكردي بودهمهگاه  هتقسيم آب در اين سكونت ةشبكاست. آب  ةعرفي و سنتي به منظور توزيع عادالن
- صر خطي) و كهعن( از مجموعة مسير قنات بآگردش و پخشايش  .ها پايدار مانده و امروزه نيز با تغيراتي هنوز پابرجاستقرن
دي از بناهاي شاخص تعدادر اين  شبكه  است. يافتهل اي) شكعناصر نقطه( هاحوض و ،گذر و زيرزمينيهاي روجوي ها،
ي مسكوني نيز هاخانه .گيرندقرار ميو چهار مسجد،  ،قلعه ، دواز جمله سه گرمابه، دو مركز محله محمديه اري و شهريمعم

روان و  ها آب به دو صورتدر تعدادي از خانه .استها به دو صورت حضور آب در اين خانه. رنگي دارنددر اين شبكه نقش پر
 تا است كه عموماً  به صورت زيرزمينيطراحي شده » كه«ها نيز سازة در بعضي خانه كند.گذرا  از ميان حياط خانه  عبور مي

شد بلكه از خنكي و رطوبت آن براي اين سازه  فقط براي رسيدن به آب و برداشتن آن به كار گرفته نمي پاي آب امتداد دارد.
از شد. ها در گرماي بهار و تابستان استفاده ميوهشدني و خنك كردن ميوزمره از قبيل نگهداري مواد فاسدامور ديگر زندگي ر

هاي مدرن در شهرهاي امروزي به كار گرفته شدند و هاي تأمين و انتقال آب در كنار ساير زيرساختاوايل دورة معاصر شبكه
 آبي ةرات شبكدر مورد شبكه آبي محمديه نيز اين اتفاق رخ داد و در اثر اين تغيي .شدند هاي سنتي آبجايگزين اين شبكه

 .(استخراج از: نويسندگان) 1338ال  بران قنات بر طبق طومار آبياري سحقابهمحاسبة زمان.3جدول
جدول 3.  محاسبۀ زمان حقابه  بران قنات بر طبق طومار آبیاری سال  1338 )استخراج از: نویسندگان(.
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 .2 چ  قنات  داری.  و  قنات  سازی   .)1379( عبدالکریم.  بهنیاء،   
تهران: مرکز نشر دانشگاهی. 

آثار  فرهنگ  گنجنامه   .)1383( )و(.  قاسمی،کامبیز  حاجی   
دانشگاه  تهران:  مساجد.  ششم:  دفتر  ایران؛  اسالمی  معماری 

شهید بهشتی؛ روزنه.
 حقایق، مریم. )1389(. »تحلیل فرآیند ادراکی آب در محیط، بر 
اساس نظریه بوم شناختی ادراک«. در مجموعه مقاالت همایش 

معماری و فرآیند طراحی. زنجان: دانشگاه زنجان.
نشر  تهران:  دینی.  هنر  رمز  و  راز   .)1380( مهدی.  فیروزان،   

سروش.
 صفی  نژاد، جواد. )1384(. نظام آبیاری سنتی در نایین. تهران: 
کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران؛ شرکت سهامی آب منطقه

ای اصفهان و چهار محال بختیاری.
 مرادی، اصغرمحمد. ) 1374(. »قنات های نایین و محمدیۀ قدیم 
مجموعه  در  شهرسازی«.  و  معماری  سازمان  در  آن ها  نقش  و 
مقاالت کنگرۀ تاریخ معماری و شهرسازی ایران. به کوشش در 

باقر آیت اهلل  زاده شیرازی. ج1. ص139ـ 148.
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Abstract:
Natural factors are the principal and the most effective 
influencers in shaping a settlement. Mountains, rivers, 
qanats, and valleys are some of the components of the 
natural forces. The method for sourcing water has an 
influential role in the life in a habitat and its development. 
The response of any habitat to its need for water becomes 
part of the culture of that city. In the hot and dry region of 
Mohammadiyeh, with small rainfall and the non-resistance 
of surface water sources, qanat has been the only provider of 
water which an be found in two types. One is the agricultural 
qanat which immediately goes into the farmland (Hanfash 
Qanat) and the other is the urban-agricultural qanat where 
it goes to an urban area and its direct and distributed route 
includes some private utilisation as well as public spaces. 
Since the Mohammadiyeh Qanat is in the urban-agricultural 
qanat category. This research uses an analytical and survey 
method to examine how Mohammadiyeh interacts with this 
irrigation system in three sections. Section one consists 
of familiarisation with this qanat as well as its route to its 
outlet at the beginning of the residential district. Section two 
examines the qanat distribution system in the residential 
district and physical elements and spaces which have come 
about as a result of this system. The third section includes the 
study of the qanat management and distribution system once 
it is out of the residential area and into the agricultural part 
of the qanat (orchards and farms). The research results show 
that the qanat based irrigation system in Mohammadiyeh, 
includes an organised distribution system that has come into 
being through the needs of the settlements, and in relation to 
variables such as land slope and topography, land structure, 
and the type of soil. This distribution network includes 
various elements and spaces including residential houses, 
public baths, the neighbourhood centre, mosque, passages 
and walkways as well as the mortuary.  Also, the presence of 
water in each of these places has a different quality, which are 
generally designed as a ditch (overground or underground), 
pools and “Keh” (riffle). From the beginning of the twentieth 
century and through using modern technology, modern water 
sourcing and distribution networks acted as the replacement 
for the traditional water networks, and contributed to the 
modern city alongside other modern city infrastructure such 

as transport, electrical, gas, telephone and sewage networks. 
The Mohammadiyeh water distribution system has not been 
immune to these changes and the water circulation has 
changed in some of the buildings and some of the buildings 
have come out of this distribution network.  With respect 
to the management and distribution system of this water 
network after leaving the residential district, to be used for 
agricultural irrigation, there are certain rules in place which 
have been developed through many long years of operation 
for this water distribution network.   Two types of autumn 
planting (wheat and barley) and spring planting (cotton) 
every year with the water circulation of 18 days and nights 
in the 75 hectare cultivated lands of Mohammadiyeh is one 
of the existing rules governing this farmland. The irrigation 
council of small holders is at the top of the water distribution 
governance of this qanat, the members are chosen from 
experienced farmers in irrigation and its related local rules. 
Tāsdār (Mīrāb) the person responsible for the timing and 
division of the water rights, the water notifier, Dashtbān 
(guard), Momayez, Mohāseb and Fakhārī are some of the 
roles within the executive hierarchy of this system.

Keywords: qanat, water distribution network, farmland, 
Mohammadiyeh, in Na’een

Water Distribution System and Na’een Mohammadiyeh Qanat Irrigation 
Network 
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Na’een qanat.
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