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 خالصه

آنهـا روي  . هاي قديمي، مردمان در مناطق خشك و نيمه خشك براي بدست آوردن منابع آب بيشتر از هيچ تالشي رويگردان نبودنددر تمدن
آب انبار نه تنها براي نگهداري رواناب ناشي از بارندگي مورد . كردندها تكيه ميبرداشت رواناب هاي سطحي و ذخيره كردن آن در آب انبار

قنـات هـا بـراي اسـتفاده از آب بـا      . شدگرفت بلكه براي ذخيره آبي كه بوسيله كانال هاي آب آورده شده بود هم استفاده ميقرار مياستفاده 
هاي آب براي انتقال آب از منـاطق دوردسـت   هاي عظيم هيدروليكي و كانالكيفيت ذخاير غني زيرزميني حفر شدند؛ با اين وجود حتي سازه

در مناطق خشـك   مرتبط با آن يو سازه هاهاي تامين آب  هدف اصلي در اين مقاله آشنايي مختصر با بعضي از سيستم. ندهم توجيه پذير بود
  .و نيمه خشك در دوران باستان مي باشد

  
  منابع آب، مهندسي رودخانه، آب انبار، قنات، آكيوداكت: كلمات كليدي

  
  آغازي براي آب در شهرها -بين النهرين  -1
  

تر براي حمل و نقل داشتند كه به رودخانـه فـرات متصـل    هايي براي تامين آب و يا در مقياس بزرگالنهرين باستان هر شهري از سومر و آكاد، كانالدر بين 
فرمـانروا را   مترمكعبـي كـاخ   25خـدمتكاران آب انبـار   . كـرد كانالي به هر دو انتهاي شهر متصل شده بود و از ميان آن هم عبور مي1ماريدر شهر . شده بود

ساخته شد و به سيستم طـوالني جمـع آوري بـاران متصـل      ماريبه مرور زمان آب انبار هايي ديگر در . كردندشد پر ميبوسيله آبي كه از اين كانال وارد مي
در داخـل منـازل    3اينـدوس مـيالد تمـدن    در هزاره سوم قبـل از . چهار هزار سال قبل از ميالد مسيح در تركيه امروزي استفاده شدند 2هاي تراكوتالوله. شدند

در  4مينـون در هزاره دوم قبل از ميالد مـردم تمـدن   . النهرين خيلي هم عقب نبودنددر واقع مردم  بين. ها هم مجراي فاضالب داشتداراي حمام و در خيابان
هـاي مسـين و   در خانه. د كه به نوعي مجهز به فالش تانك بودكردنهايي استفاده مي جزيره كرت آب را به صورت تحت فشار در اختيار داشتند و از توالت

هـاي خشـك مديترانـه    ها براي تامين آب منـازل در طـول تابسـتان   آب انبار]. 1[هاي باستاني يونان استفاده شده بودسال قبل از شهر 1000مينون از آب انبار 
  .ندكردها جمع آوري ميشدند كه آب باران را از پشت باماستفاده مي

  مينون ها-2 
هـا،  ها، آب انبارچاه. يك تكامل اصولي در مديريت منابع آب در يونان باستان در داخل جزيره كرت در عصر مفرغ آغاز شد، يعني اوايل دوره مينون ها

-مردم جزيره كرت را تامين مـي ها، آب هاي كرت و چشمهدر دوران قبل از تاريخ، رودخانه. ها و حتي امكانات تفريحي وجود داشتتوزيع آب، فواره

هـا شـامل   هم چنين معماري مينـون . ها و آكيوداكت ها مورد استفاده قرار گرفتندها، آب انبارهايي از قبيل چاهها فناوريبا شروع دوره دوم مينون. كردند
هـاي  هـا و حيـاط  پشت بـام . كردندابع آب ايفا ميشد كه نقش مهمي در مديريت منهاي روباز ميهاي كم عمق و حياطهايي با سطح صاف، چاهپشت بام

  .هاي ذخيره آب و آب انبار ها انتقال مي دادندكردند به محوطههاي آبريز عمل كرده و آبي را كه جمع ميروباز به عنوان حوضچه

                                                 
1 Mari 
2 terracotta 
3 Indus 
4 Minaon 
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تـا   75000حتي بـه انـدازه   شـهر داراي مسـا  . در اوج افتخـار خـود بـود    1كنوسـوس سال قبل از ميالد مسـيح،   1700-1400در عصر افالطوني 
آوري سيستم تامين آب شهر بسيار جالب بود، در كنوسوس چاه و يك سيسـتم پيشـرفته جمـع   . نفر بود 10000متر مربع و جمعيتي در حدود  125000

در محـل اتصـال بـه وسـيله     سانتيمتري كه به هم فلنج شـده و  75-60لوله هاي (مجاري آب با لوله هاي تراكوتا . آب باران براي تامين آب وجود داشت
به احتمال زياد سيستم لوله كشـي تحـت فشـار بـوده     . براي جمع آوري آب باران و يا توزيع آب در كاخ بكار رفته اند)) 15شكل.(اندسيمان محكم شده

هاي تراكوتا ساخته شده لهمجراي آب زيرزميني كه از لو. همچنين وجود سيستم توزيع آب، وجود يك مجراي آب زيرزميني را محتمل مي سازد. است
متأسـفانه در حـدود   ]. 2[كـرده اسـت  كرده و جريان آب يك چشمه دائمـي را از سـمت جنـوب بـه كـاخ وارد مـي      بود احتماال از روي يك پل عبور مي

هـا  و مسـين از آب انبـار  ساكنين مينون . توسط زلزله و آتش سوزي نابود شد، همانطور كه بقيه شهرهاي مجلل كرت نابود شدند  2مسينم كاخ .ق1450
دو مورد از اولين آب انبارهاي مينون در نيمه اول هزاره دوم قبل از ميالد سـاخته شـدند، كـه    . يك هزار سال قبل از شهرهاي باستاني يونان استفاده كردند

ديوارهـا  . باشـند با ديوارهـاي عمـودي مـي    اي وهر دو آب انبار بصورت دايره. مي باشد 3پيگروس-ميتروسهم زمان با ساخت اولين كاخ هاي مينون در 
-اند، كه به انبار غله معروف شدهاي مشابه در مناطق ديگري هم موجودهاي دايرهسازه]. 3[اندسانتيمتر اندود شده 2تا 1وكف با مالت آهك به ضخامت 

ها انبار غله بوده باشند زيـرا در صـورت وقـوع طوفـان نمـي      كه آن ها قرار دارند غيرمحتمل استها كه در پاي تپهاما با توجه به موقعيت اين ساختمان. اند
  .ها جلوگيري كردتوان از ورود آب به آن

كه بـه عنـوان پايتخـت دوم وابسـته بـه كنوسـوس رونـق        ) م.ق 2000-1100(يكي از شهرهاي مهم كرت باستان در عصر مينون بود  4تيليسوس
هـاي سـنگي   هـاي محصـور و كانـال   آب زيرزميني است كه در عصر مينون ساخته شده و شامل لولهسيستم تامين آب تيليسوس شامل يك مجراي . يافت
بكار مي رفتند، بدين ترتيـب رسـوبات و يـا    ) الف-1شكل (مجراهاي ثانويه براي انتقال آب به مخازن ته نشيني كه از سنگ ساخته شده. شددار ميانحناء

-اي وجود دارد كه از آن براي تخليه مخزن و سشتشوي آن اسـتفاده مـي  ت به قسمت پاييني مخزن، حفرهچنين با دقهم. شدذرات معلق از آب حذف مي

  .رفته استب ديده مي شود براي پايين رفتن و رسيدن به سطوح مختلف آب بكار مي-1هايي كه در شكل پله. شد
  

  
  )الف(                )ب(              

-هايي كه به آب انبـار منتهـي مـي   پله) ب. (نشيني از نماي رو به رو كه با كانال سنگي به آب انبار متصل استمخزن ته) الف. (تيليسوس،كرتسيستم آب انبار ) 1(شكل 

  .شود
  
  ايران -3

هـا اشـاره   ه آنهاي آبي دانست كه در ادامـه بـ  هاي مديريت منابع آب ، آبرساني و سازهاي از اولين ابداعات در زمينهتوان كشوري با مجموعهايران را مي
  . خواهد شد

  ترين تصفيه خانه فيزيكي جهان كهن-3-2
هاي جهاني يونسكو به ثبت رسيده بـه نـام تصـفيه خانـه چغازنبيـل در شـهر       ترين سازه تاريخي آبي ايران و جهان كه در فهرست يادمانترين و مهمقديمي

بيل قرار دارد كه با استفاده از قانون فيزيكي ظروف مرتبط و مصالحي مناسـب  در كنار زيگورات چغازن  و  كيلومتري جنوب شرقي شوش 45شوش و در 
شود، آبـي را كـه از رودخانـه كرخـه در     هاي جهان از اين روش استفاده ميخانه كه شامل قير و آجر است و سطوح شيب دار كه هم اينك نيز در تصفيه

از . به منظور جلوگيري از فرسايش مصالح اسـتفاده شـده اسـت    ها نيزاي راه آباجراي پله. نمودتصفيه مي) كانال روباز(كيلومتري آن كشيده بودند  45
: خانـه عبارتسـت از  مشخصـات تصـفيه  . هاي سفالي نر و مادگي براي چفت شدگي، به منظور انتقال آب در قسمت هاي مختلف بنا استفاده شده استلوله

هـاي حـد   متر مكعب، تعداد حفره 5/4سانتي متر، ظرفيت حوضچه فوقاني  60متر و عمق  6/7 در 9متر مكعب، ابعاد حوضچه فوقاني  50حجم مخزن 

                                                 
1 Knossos  
2 Mycenaean 
3 Mytros-Pyrgos   
4 Tylissos 
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آب ابتـدا وارد مخـزن شـده    . سانتي متر از ديگري فاصـله دارد  80متر كه هركدام سانتي 15در  80) مجرا(عدد، ابعاد حفره  9فاصل مخزن و حوضچه 
اين قانون كه بـا نـام ظـروف مرتبطـه توسـط      . يه شده به حوضچه فوقاني براي استفاده منتقل مي شدمجراي ارتباطي شيبدار آب تصف 9سپس با استفاده از 

) 2شكل(در تصفيه خانه چغازنبيل].4[استسال پيش از آن توسط ايالميان مورد استفاده قرار گرفته 3000پاسكال فرانسوي به جهانيان معرفي شد، عمال 
  .در مالت اين قسمت از قير و گچ براي آب بندي استفاده شده است. نشين شدن امالح آب شودده تا باعث تهاجرا ش% 6هاي حوضچه آن با شيب ديواره

  

  
  )ب(          )الف(      
حوضچه فوقاني با ظرفيت ) ب. (متر مكعب 50خانه با ظرفيت مخزن تصفيه) الف. (خانه فيزيكي جهانترين تصفيهخانه چغازنبيل، كهنتصفيه) 2(شكل 

  .مكعبمتر  5/4
 

  ترين كانال آبياري فعال جهانكهن -نهر داريون -3-3
  

قرار دارد و آب رودخانه كارون از اين طريق به دشت ) شاخه رودخانه كارونزير(نهر داريون كانالي تاريخي است، كه در شهر شوشتر و در شاخه شطيط 
اخته شده كه در طول تاريخ با توجه به تغيير مسير رودخانه يا فراز و نشيب آب هاي قلعه تاريخي سالسل سسرآب اين كانال در زير خرابه. رسدميناب مي
كيلومتر طول دارد و در نهايت  33شناسي سكونتگاه حاشيه نهر داريون كه بيش از براساس تحقيقات باستان. استهاي متعددي براي آن تعبيه شدهسرآب

تـوان  از اين طريق مـي . مربوط به دوره حكومت اليمائيان در خوزستان و در زمان اشكانيان استبه شاخه گرگر مي ريزد،  عرب حسندر محلي به نام بند 
متر  200است و بيش از سنگي حفر شدهسرآب نهر داريون تونلي است كه درون صخره ماسه.استنتيجه گرفت كه اين نهر در دوره اشكانيان ايجاد شده

) با نام رقت(شود، شاخه فرعي به دو شاخه تبديل مي خاكدهد و در محل بندي به نام روباز ادامه مسير ميپس از طي اين مسير نهر به صورت . طول دارد
-اين نهـر هـم  . قرار داردشاه علي و پلي به نام  لشكردر اين شاخه پل بند بزرگي به نام . كيلومتر در نهايت به گرگر مي ريزد 2پس از طي مسيري به طول 

  .را به عهده دارد آبميانار هكتاري هز 40اينك آبياري طرح 
  

  
  .سنگي براي انتقال آب نهر داريونمتر درون صخرهاي ماسه 200تونل حفر شده به طول بيش از ) 3(شكل 

  
  ترين مجموعه صنعتي چند منظوره جهانكهن -بند گرگر يا آبشارهاپل -3-4

دارد و چـون خـود سـازه  بـرروي     بند گرگر آب را در تراز مشخصـي نگـه مـي   پل. دارد متري بند ميزان قرار 400بند در شهر شوشتر و در فاصله اين پل
باب آسياب  32اند، وظيفه تامين آب مورد نياز براي چرخاندن حداقل تونل اصلي و چندين تونل فرعي كه درون صخره كنده شده 3صخره ايجاد شده، 

اينـك بـا از كـار افتـادن     هـم  -كنيـد مشـاهده مـي   5همانطور كه در شـكل  –شدآسياب ها منتقل ميآبي كه بدين منظور قبال به . آبي را به عهده داشته اند
بـر، بنـد، پـل، آسـياب      اين مجموعه به دليل وجود چند كاربرد از جمله تونـل آب . ها بيرون مي ريزدها به صورت آبشارهاي زيبايي از دهانه تونلآسياب

  .باشدترين سازه چند منظوره تاريخي جهان مي ترين و بزرگي، قديميكشگيري و شيرههاي مختلف آردسازي، روغن
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  .است و همراه با مجموعه عظيم آسياب ها بوجود آمده استبند گرگر يك حلقه از زنجيره عظيم آبي شوشتر است كه بر روي رود گرگر ساخته شدهپل) 4(شكل 

  
  ترين مجموعه صنعتي چند منظوره جهانكهن) 5(شكل 

  
  ترين تونل آب بر جهانكهن -تونل بولَيتي -3-5

. باشـند كوره، شهر و بليتي ميهاي سهشوند كه شامل تونلهاي شوشتر از طريق پنج تونل اصلي و چندين تونل فرعي تغذيه ميمجموعه آبشارها و آسياب
شـكن آب در زمـان   تونل بليتي در واقع فيـوز و فشـار  . ند گرگر استباز اين ميان تونل بليتي نخستين تونل در مسير رودخانه گرگر تا قبل از رسيدن به پل

شـود و جريـان سـيالب را بـدون برخـورد بـه       هاي ديگر و مجموعـه آبشـارها مـي   عبور سيالب از گرگر مي باشد كه باعث جلوگيري از خسارت به تونل
حفر گرديده و براي تهويه و جلوگيري از تجمـع   آغاجاريگ در سازند  اين تونل به ابعاد بسيار بزر. كندهاي مجموعه به خارج از آن هدايت ميآسياب

تونل بليتـي نيـز در دوره   . استسنگي شود، تعدادي هواكش يا شفت عمودي براي آن ساخته شدههاي ماسهرطوبت كه ممكن است باعث تخريب صخره
  :آن بدين شرح استهاي مرتبط و نيز تونل انحرافي ابعاد كلي سازه. ساسانيان حفر گرديده است

 -25/0: متر، اختالف تـراز كـف ورودي و خروجـي    3/7: متر، اختالف تراز كف خروجي با تراز آب 5/3در 8:متر، سطح مقطع 350:طول
  .حلقه4:متر و تعداد خروجي انحرافي

  
هاي ضلع شـرقي مجموعـه و سـرريز    بند گرگر به آسيابقرار دارد و كار اين تونل آبرساني از پشت پل» مجموعه آسيابها و آبشارها«بليتي در سمت شرقي تونل ) 6(شكل 

 .ي رودخانه استآب اضافه

  
  قنات ها-3-6

نظيـر   با اين اختراع كه در نوع خود در جهـان بـي  . د زده و آن را كاريز يا قنات نام نهادندايرانيان باستان در چندين هزار سال قبل دست به اين ابتكار جدي
دسـت رسـاند، كـه    هاي پـايين آوري كرده و به سطح زمين و يا زمينهاي زيرزميني را به كمك نيروي ثقل جمع توان مقدار قابل توجهي از آب است، مي

هـا عـالوه بـر انتقـال آب شـيرين بـه       قنات .سال بدون هيچ كمكي از درون زمين به سطح آن جاري استهاي طبيعي، آب آن در تمام طول  همانند چشمه
هـاي آب   مجـاورت سـفره   هـا از كشي و انتقال آب شور و دور كردن ايـن آب  شناسي، در زه هاي زمين توانند با توجه به اليه ها و حاشيه كويرها ميدشت

ايران، از پنج يا شش هزار سال متجاوز است و عمري برابر بـا تـاريخ كهـن ايـران      هاي قدمت بسياري از كاريز .ندشيرين زيرزميني مورد استفاده قرار گير
گـذرد، هنـوز هـم اسـتفاده از ايـن روش، در بخـش مهمـي از روسـتاها و منـاطق مسـكوني و            با وجود اين كه چندين هزار سال از اختراع قنات مـي . دارد
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بعدها اين فن آوري از ايران به بسياري از كشورهاي جهان انتقال يافت و مورد استفاده مردم در ديگر . ول و متداول استكشاورزي و دامداري ايران معم
  .سوريه، اردن، چين و حتي يونان و روم: نقاط دنيا قرار گرفت مانند 

اسـت، موضـوع مطالعـه خـود را قنـات      گوبلو، دانشمند فرانسوي كه حدود بيست سال در ايران اقامت داشته و در زمينه آب در ايران كـار كـرده  
فني قنات « عنوان  منبع علمي و تحقيقي كتاب يا تز دكتراي خود را تحت 534مختلف جهان و با استفاده از  كند و با سفرهاي متعدد به مناطق انتخاب مي

 200در حاليكه چيني ها فن حفر قنـات را تـازه حـدود    . و دهها قرن هم قدمت دارد قنات اختراع ايرانيان است« : نويسد مي» براي دستيابي به آب در ايران
و معتقد است كه كاريز، ابتدا گوبل. ».اند ايران ظاهر شده ها در محدوده فرهنگياند، همه چيز دال بر آن است كه نخستين قنات از ايرانيان آموخته سال پس

بـه هنگـام   ) زه آبهـا (هاي زيرزميني مزاحم آوري آب يك فن آبياري نبوده، بلكه به طور كامل از تكنيك معدن نشأت گرفته و منظور از احداث آن جمع
هاي زاگـرس، در جريـان هـزاره دوم     ر كوهموجود د» رويِ«و احتماال » مس«ترديدي نيست كه در گستره فرهنگي ايران، از معادن . است حفر معادن بوده

  ].5[است برداري شده  قبل از ميالد مسيح بهره
تواند بـراي   شود و مي مظهر كاريز جايي است كه آب از دل كاريز ظاهر مي. شود ناميده مي مظهر كاريزآغاز كاريز همان دهانه كاريز است، كه 
كـاريز قـرار    مـادر چـاه  شود كه در آخـرين قسـمت آن،    ناميده مي پيشكار كاريزانتهايي كاريز،  قسمت. آبياري و ديگر مصارف مورد استفاده قرار بگيرد

ناميده  آبده كاريزقسمت ) قسمت انتهايي(و قسمتي كه آبدار است  خشكه كارآيد  ها هنوز آب بيرون نميهايي از كاريز كه با حفر آن قسمت. است گرفته
كاريز يـا   ٔبنابراين اول دهانه. شود چاه، ختم ميو خشك است، شروع و به مناطق آبده مادر زمينن كه همان سطح كندن كاريز معموالً از مظهر آ. شود مي

شـود، حفـر    كار كـاريز ناميـده مـي   ارد و به اصطالح قسمت خشكهها هم خشك است و آب ندها كه آن ها يا ميلهكه خشك است؛ و بعد اولين چاه هرنج
سپس كار به سـمت  . هايي كه حفر ميشوند براي كندن تونل و ايجاد جريان هوا و تهيه نور كافي، كابرد دارندهاي عمودي يا ميلهسري هواكش. شوند مي

هرچه . باشد كند، شيب زمين مي ترين عاملي كه طول كاريز را مشخص مي همم .كند هاي آبده زمين باشد، ادامه پيدا مي قسمت باال دست كه همان قسمت
 .شيب زمين كمتر باشد طول كاريز بيشتر و هرچه شيب بيشتر باشد طول كاريز كمتر خواهد بود

  

 .هاي عمودي، تونل و خروجي يا مظهر قنات استشود اجزاي تشكيل دهنده قنات شامل ميلهمانطور كه مشاهده مي) 7(شكل 

قنات قصبه گناباد بعنوان يكي از پديده هـاي شـگفت    .ترين كاريزي كه تاكنون در ايران حفر شده، در حوالي گناباد از توابع خراسان رضوي استطويل
ت از ميانـه  ايـن قنـا  . پژوهشگران را به خـود جلـب كـرده اسـت     توجه بسياري از مورخان و ،انسان و نمادي از هم نوايي بشر با طبيعت دست انگيز ساخته

گرفتـه   متصـل بـه هـم شـكل     ريزدانه آغـاز شـده و از هفـت كانـال     اتدر داخل رسوب» برج علي ضامن « محلي معروف به  ضي كوي شرقي گناباد ازاار
تـا   280چـاه آن نيـز حـدودا    حلقـه و عمـق مـادر    470هاي آن متجاوز از چاه متر و تعداد 33113بر اساس آخرين مطالعات طول اين قنات . ]6[است
حـاكي از ايـن    هاي پراكنـده در اطـراف دهانـه چـاه    قطعه سفال. ليتر در ثانيه است 150آبدهي اين قنات  در حال حاضر ميزان ).8شكل(متر است 300

خشكسـالي   عهـاي ديگـر در مواقـ   زمان هخامنشيان حفر شده و در پي آن رشـته  اصلي قنات گناباد بوده كه در و در واقع كانال اوليه ،است كه رشته قصبه
ها پـيش  برد كه چگونه از قرن دست پياستادي ايرانيان چيره ها و طول قنوات مي توان به مهارت و با اين توصيف و با توجه به عمق چاه. استايجاد شده

حسـاب كننـد كـه آب پـس از     طوري  راز زمين را در عمق چند صد متري از زير زمينتساده و ابتدايي شيب آب زيرزميني و  قادر بودند با وسايل خيلي
 يعني از تاريكي خـارج و در معـرض آفتـاب و روشـنايي قـرار     . شود»  آفتابي« ها قول مقني طي كيلومترها در نقطه محاسبه شده به سطح زمين برسد و به

  .گيرد
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  )ج(                       )ب(        )الف(                  
  . تونل قنات كه براي انتقال آب حفر مي شود) ب. (مظهر قنات) الف. (اد در استان خراسان رضويقنات قصبه در حوالي شهرستان گناب) 8(شكل 

  .ميله يا هواكش كه با سطح زمين ارتباط دارد) ج(
  
  روم -5

هاي محلي، و ، چشمه 1انه تايبرروميان در ابتدا به استفاده از رودخ. هاي باشكوه نام بردتوان به شاهكاري شامل بسياري از سازهاز آنچه روميان ساختند مي
 2آكيوداكتاين نياز باعث شد تا فناوري . عمق براي رفع نيازهاي آشاميدني رو آورده بودند اما استفاده از همين منابع باعث رشد جمعيت شدهاي كمچاه

  .شودم نسبت داده مي.ق 312تاريخ اولين آكيوداكت به سال . ترقي كند
آب بوسيله نيروي ثقل در ميـان مجـاري   . رساندنددست به رم ميهاي دورها و رودنوس نه آكيوداكت آب را از چشمهدر طول فرمانروايي فرانتي

بـر روي زمـين   . شـد وارد مـي  4)كاسـتلوم (، كه معموال در زير زمين بودند، و آب از مبدأ به يك مخزن توزيع يـا پايانـه  )3اسپكوس(يافتسربسته انتقال مي
هاي معكـوس در  سيفون. شدندرديفه هم براي عبور از مناطق كم ارتفاع استفاده ميدار چندهاي طاقشدند و پلها ساخته ميكريزآكيوداكت ها روي خا
هـاي  ها حفر شدند كه بوسيله شفتها خيلي سخت بود از ميان كوهها هنگامي كه دور زدن كوهتونل. هاي عميق بكار گرفته شدندمعدود مواردي در دره

. در بعضي موقعيت ها در طول آكيوداكت بـراي تـامين آب اضـافي سـاخته شـده بودنـد       5خطوط ثانويه. شدندبراي بررسي و نظافت پشتيباني مي عمودي
شد، كه اين امر سرنخي براي هاي كانال گذاشته ميآوري شده در وروديرسوبات جمع. مورد استفاده بودند 6ايهمچنين خطوط كمكي يا خطوط شاخه

تـا   5/1متر و عمق آن هـا   5/0تا 2/0ها معموال داراي مقطع مستطيلي بوده و عرض آنها كانال. استها براي باستان شناسان شدهكردن اين تونلبراي پيدا 
  .متر بوده است 5/2

  
  )ب(                   )الف(            

  .مجاري سربسته انتقال آب اسپكوس) ب.(شودهاي طاقدار ديده ميو پل هاها شامل تونل،سيفون معكوس،هواكشاجزا و نحوه كاركرد آكيوداكت)الف) (10(شكل 
  

هـاي  هاي روبـاز، لولـه  ها بوسيله كانالآب از اين حوضچه. ها تعبيه شده بودند تا رسوبات و ذرات خارجي را بگيرنددر طول آكيوداكت7مخارن ته نشيني
هايي كه از كاشي يا سـرب درسـت شـده بـود بـه      شد و سپس در نقاط توزيع؛ آب بوسيله لولهيهاي تراكوتا به مخازن نگهداري فرستاده مانتقال و يا لوله

                                                 
1 Tiber 
2 aqueduct 
3 specus 
4 castelum 
5 vamus 
6 ramus 
7 pisciae 
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هـا در  هاي بزرگ اين لولـه در طول خيابان. شدند متصل مي كاستلومها به ها توسط نازل يا جفت كنندهاين لوله]. 7[شدمصرف كنندگان تحويل داده مي
  .ركان شخصي محدود بود و بيشتر مردم نياز خانگي خود را از فواره هاي عمومي استفاده مي كردنداما تعداد مشت. شدندزير زمين قرار داده مي

  

                      
  )ب(             )الف(  

-وارد شبكه انتقال ميدر شهر شده و از آنجا ) كاستلوم(آب در ايستگاه نهايي وارد يك مخزن   )ب. (هامخارن ته نشيني تعبيه شده در طول آكيوداكت) الف) (11(شكل 

  .شهروند را تامين مي كرد  50.000شد، كه نياز 

  
  .در اين روش آب بصورت عمومي در دسترس بود و فقط قشر خاصي انشعاب خانگي داشتند. طرح كلي براي ترسيم سيستم آبرساني شهرهاي روم باستان )12(شكل 

  
متـر مكعـب وحـداكثر     322000هـا دبـي آكيوداكـت هـا چيـزي درحـدود       فيزيكـي آن ها و مشخصات درتحقيقات جديد با توجه به سطح مقطع كانال

اما آن چيزي كه به طور عمومي قابل درك است اينست كه سيستم آب رساني بر مبناي تقاضـاي  . متر مكعب در روز تخمين زده شده است 1010623
 . شده استهاي آب ذخيره ميمان هاي كاهش مصرف آب اضافي در منبعنبوده و جريان ورودي به رم بصورت مستمر برقرار بود، به همين دليل در ز

كيلـومتري آنتاليـاي    45ايـن منطقـه در   . راهگشاسـت ) 13شـكل ( 1آسـپندوس براي درك بهتر پيچيدگي بعضي از آكيوداكت هاي روم باستان ديدار از 
شد تا جايي كه بعد از مدتي نياز به يك كردند تامين مياران را ذخيره مينياز هاي اوليه اين شهر توسط آب انبارهايي كه آب ب. امروزي قرار گرفته است
  .اين آكيوداكت بايد آب را از دره مجاور ، به باالي دژ مي رساند. آكيوداكت احساس شد

  

 
  آكيوداكت آسپندوس)چپ( برج ها، ) راست() 13(شكل 

  
اي از متـر آخـر؛ مجموعـه    1700كيلومتر از مسير آكيوداكت  بوده است و  2شد كه يكيلومتري شمال شهر تامين م 17آب از دو منبع از كوهستاني در 

جذاب ترين بناي آكيوداكت دو برج عظيم آب است كه در دو طرف يك دره كوچـك قـرار   . هاي مرتفع استهاي معكوس و محدودهها، سيفونتونل
رود كه بـاالي بـرج داراي يـك    گمان مي. اي را تشكيل دهددرجه 175ارد تا زاويه اولين برج يك بناي دوطبقه است كه از وسط مقداري انحنا د. دارند

                                                 
1 Aspendos 
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دهد اين مخزن نقـش دريـافتي بـراي سـيفون معكـوس اولـي را       يافته كه نشان ميها در دوطرف سازه كاهش ميمخزن روباز بوده و همچنين ارتفاع قوس
كاهش هد يا رها شدن از مخزن به پايين سيفون معكـوس مـي   ) ونتر(هدف اين كمان ها. تداشته و براي سيفون بعدي نقش ايجاد هد را ايفا مي كرده اس

گيرد كه احتماال داراي يك اين برج در بين سيفون دوم و سوم قرار مي. كنددرج انحنا پيدا مي 125بعد از عبور از دره آب وارد برج دوم شده كه . باشد
هاي سيفون معكـوس از سـنگ   لوله. رسيده استطي فاصله كمي بوسيله سيفون معكوس سوم به شهر مي از برج دوم آب. استمخزن در باالي خود بوده

909070868650هـاي  هـا بلـوك  سانتي متر است و شكل بيروني آن 30-28درست شده اند، قطر داخلي آن ها  سـانتي متـري   ××−××
ايـن تركيـب   . شده اسـت و توسط مخلوطي از آهك و روغن زيتون آب بندي مي ها با يك سوكت و يك سيستم فلنج بهم متصل شدهاجزاي لوله. است

بلوكـه   3000در منطقه قرار گيري اين سـه سـيفون معكـوس    . شد و توانايي تحمل فشار زياد آب را داشته استبعدا در تماس با آب سخت و محكم مي
. قرار گرفته است  2شد، كه در شمال بازارهدايت مي 1نيمفيومروباز به سمت  رسيد بوسيله يك كانالوقتي آب به ورودي شهر مي  .سنگي بكار رفته است

هايي كـه در سـمت شـرق بـازار قـرار داشـتند و همچنـين دو        داشتند، سپس آب به طور دائم وارد آب انبارهاي آن آب برميدر اين محل مردم از حوض
يك آب انبار رومي را در مركـز آكـروپليس در اتـن     14شكل . ها كردندي از آب انباراها استفاده گستردهرومي].  8[شدهاي عمومي ميمجموعه حمام

كردند و توسط ها آب باران را جمع آوري ميها ، بام خانه، با سيستم گسترده توزيع آب شامل آكيوداكت ها و همچنين چاه3در شهر پمپي. دهدنشان مي
در شهر پمپي بدليل آلوده . شد كه براي مصارف خانگي تعبيه شده بودنددند و آب وارد آب انبارهايي ميدابه پايين انتقال مي) 15شكل(هاي تراكوتالوله

  .ها و آكيوداكت ها بوسيله آتشقشان، آب انبارها براي تامين آب آشاميدني ضروري بودندشدن آب چاه
  

                                        
  هاي پمپي، ايتالياهاي تراكوتاي پيدا شده در خانهلوله) 15(شكل                             آكروپليس اتن  آب انبار رومي در زير) 14(شكل 

                                     
  نتيجه گيري-6

آتي درباره پايداري منابع آب يـاري   تواند ما را در حل مشكالتهاي باستاني در زمينه منابع آب و مهندسي رودخانه ميآيا بعضي از اين تجارب و دانش
  . كند؟ من چنين فكر مي كنم
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