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  :دهيچك
 بدون يري كويهاخصوص در مكانه ران و بي اي در فالت مركزي استقرارن مراكز مهميارتباط ب

ساخت ق يطر ازي ارتباطيها  شبكهياح طرّ،نين بيدر ا. ر نبوده استيپذمطمئن امكان يستم ارتباطيسداشتن 
 ي مطمئن سطحي فاقد منابع آب كه عمدتاًًيريدر مناطق كو ين راهي بيها با اقامتگاه،نيناطمبل اقا ييهاجاده
 يهاكي تكنابداعدار و ي پايشناخت منابع آبان با يرانيا.  خاص دارديرياز به تدابي هستند نينيرزميو ز

ن شكل ممكن يبه بهتر، يراهنيسات امن بيسأق ساخت تياز طر زيآب و ن ةريذخ، انتقال و تأمين ةشرفتيپ
 ي و تجاري حكومتمراكز مهمن ي بي و اقتصادياسي، سيتجار آسان يدسترس ي الزم را برايهارساختيز

در مراكز خشك و بدون آب  يا جادهة گسترديهاو شبكهساخت كاروانسراها . اندگر فراهم نمودهيكديبا 
در دل سنگ كانال ا احداث ي حفر ةليوسه تقال آب ب انيها شبكهياح طرّ قنات وابداعبا ران ي ايمركزر يكو
   .ر شده استيامكان پذ ا استخريانبار ل آبي آب از قبةري ذخيفضاها ، ساخت)تنبوشه(ن ي سفاليهالوله ا باي

) يمهندس (ياحطرّ ي چگونگةني در زميادي است بنيپرسش  به پاسخيابيدر جهت دست حاضر ةمقال
صورت ه  بيداني مي متون و بررسةن رو با مطالعياز ا .كويري ينسراها آب در كارواتأمين يهاشبكه
ه  ب،زدي ـ نيئن بر سر راه نايي شرق نايلومتري ك24 در  نوگنبدين و در واقع كاروانسرايئ ناة منطق،يمورد

   .ديق انتخاب گرديعنوان موضوع تحق
 اركان در ي در روستايآببع مطمئن ا منييشناسا ضمن .ق. ـن منطقه حداقل از قرن هفتم هيدر ا

  باياشرفتهيپ انتقال آب ة شبك،زدي اصفهان به ي اصلة نوگنبد در كنار جادي كاروانسرايلومتري ك15 ةفاصل
 با يانبارآبق ي پس از انتقال به نوگنبد از طريافتي كه آب درشده و اجرا ياح طرّ،ي سفاليهاتنبوشه

 ي استقرارمهمكز ان مريبروز در صورت شبانهه د كه بيرسيم ييان كاروانبه مصرف مطمئن ةريحجم ذخ
  . اندد بودهدر ترد) زد و كرمانيهمچون (آن شرق   با شرق و جنوب)اصفهان و كاشان(ران يا مركز

  
  

  .، آب انبار، تنبوشه،كاروانسرايآبرسان :يدي كلهايهواژ
  
  
مهمقد:  

 هستند ي مطمئن سطحي فاقد منابع آبدتاً كه عميريران در مناطق كوي اي شهرهايِريگ شكل،بدون شك
ن مشكل را به ي ا، وابسته بدانيها كيان با ابداع قنات و تكنيرانين راستا اي خاص دارد كه در ايرياز به تدابين
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ك ي تكنةني در زميادي است بني به پاسخ پرسشيابي حاضر در جهت دستةمقال. اند هن نحو حل نموديبهتر
ن رو با ياز ا. ين راهي بي آب كاروانسراهاتأمين جهت يريآب در مناطق كو ةرياستحصال، انتقال و ذخ

  نوگنبديكاروانسرا آب تأمينستم يسن و در واقع يي ناة منطق،يصورت مورده  بيداني مي متون و بررسةمطالع
  . ديانتخاب گرد

و پس از انتقال به  تأمين ، آن جنوبيلومتري ك15 ةكا در فاصلين كاروانسرا از قنات ارياز ايآب مورد ن
  *.شده است ميع يا تنبوشه به آب انبار نوگنبد انتقال و از آنجا در كاروانسرا توزين ي سفاليها  لولهيها شبكه
  
  :نوگنبد

 ، جديد آسفالتهةيزد در سمت چپ جاد ـ  نائينة كيلومتري نائين و بر سر راه جاد24 ةدر فاصل
 فصلي ة استفاد محلّ،صورت متروكهه گر قرار دارد كه امروزه بكاروانسراي نوگنبد به همراه چند ساختمان دي

   .است يمحلّ و ساير دامداران مرغداران بومي
 سالم و نيمه ويران چندين ي بقايا، در اين منطقهگردد يك مالحظه ميةهمانگونه كه در كروكي شمار

 يِ اين بناها در دو سو.استه  در كنار يكديگر قرار گرفت استيصفوساختمان كه يكي از آنها كاروانسراي 
، كاروانسراي ديگري شبيه يروي كاروانسراي صفوه درست روب.اند ه يزد به اصفهان ساخته شدي قديمةجاد

 قرار دارد كه به نظر از ير متر از اين بنا برج مدو500 تقريبي حدود ةبا فاصل.  تفاوت قرار دارديبه آن با كم
  )2-1 مارةر شيوتصا. (تر استاين دو بنا هم جديد

 شبيه به كاروانسرا و چاپارخانه ميبد ،اند قرارگرفتهميقدسبك ساخت دو بنائي كه در سمت جنوب جاده 
هاي فراواني ديده است لي ساخته شده امروزه آسيب كه با كمي فاصله از ساختمان او همساختمان دوم. است
ر را كه كاربردي شبيه به باشد اين تصومي وانسرا به ابعاد آن كه كوچكتر از ساختمان اصلي كارتوجهو با 

  . نمايد تقويت مي،است چاپارخانه ميبد داشته
 با دو مخزن قرار يانبارآب ي بقايا، و در جهت غرب آنها ساختمان، دورتر از اين مجموعهيهمچنين كم

  )9-7مارة ر شيواتص( .است روان پوشانده يهارا شن طور كامل دور تا دور آنه  ب كه امروزه تقريباًگرفته
يكي از اين دو نقشه .  استهآمددو كاروانسرا با نام نوگنبد  تنها يادي از كاروانسراهاي ايراندر كتاب 

ن بنا يرامون ايپالعات اطّ.  است فاقد تصويربرج ديده باني سمت غرب آن چاپ شده كه به همراه كاروانسرا
، ص 1373كياني و كاليس، (» خشت:  مصالح ساختماني؛هجاريقا:  قدمت؛ يك ايواني:نوع پالن« : استنيچن

  .)1 مارة شيكروك) (190
   :استشرح ذيل  به يپالن و توضيحات  داراي نوگنبد استيصفوكاروانسراي دوم هم كه احتماال كاروانسراي 

 يكروك() 189. ، صهمان(» .خشت:  مصالح ساختماني؛قاجار ـ  صفوي: قدمت؛ چهار ايواني:نوع پالن«
روي يكديگر به همراه بقاياي معماري ديگر كه امروزه آثار آن در محل ه اين دو كاروانسرا در روب.)1 مارةش

انباري است آب بهقين محقّ توجه عدم ، اين بررسي در طيتوجه قابل ةنكت. اند هقابل تشخيص است قرار گرفت
 ماتيمقد در بررسي .قرار دارد متري آن  تقريبي چند صدةو با فاصلكه در سمت غرب اين دو كاروانسرا 

                                                 
 پژوهـشي سيـستم آبيـاري       ة پـروژ   طي ،كه پيش از اين   احي و توزيع آب قنات اريكا در نوگنبد است           تكميل بخش طرّ   ، حاضر در واقع   ةمقال* 
  . در وزارت نيرو انجام شده استنائينتي آب در سنّ
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منطقه نيز كه توسشناسايي نگرديدبنا ، استت آن كه مدفون در شن ط نگارندگان انجام شد، به جهت وضعي. 
  .  ثبت و مستند سازي گرديدانبارآب اين ،در بررسي تكميلي

انبار ذخيره  اين آبةزن دوگانط آبي كه در مخراهي نوگنبد توس بناهاي ميانمجموعهآب مين أ ت،در واقع
  .گرفته است ميشده، صورت  مي

  
   : آب كاروانسراي نوگنبدتأمينسيستم 

 به دور توجه با .است آب آنها تأمين سيستم ،راهياز جمله مسائل اساسي در ساخت كاروانسراهاي ميان
وده و آب آنها از طريق مسيل، قنات و  بآب انبار داراي ، كاروانسراهاها از مناطق آباد، عمدتاًبودن اين نوع بنا

 نيازها نبوده ي پاسخگو، به مختصات جغرافيائي محلتوجهاين اقدام در همه جا با . شده است ميتأمينچاه 
ترين چشمه يا قنات محل بوده كه  يكي از اقدامات اساسي در رفع مشكل ياد شده انتقال آب از نزديك.است

در آنجا سازندگان بنا . را در كاروانسراي قصر بهرام در جنوب ورامين داريم اين نوع كاروانسراها ةما نمون
 .اند هآورد مشكل با حفركانال در دل سنگ، آب مورد نظر را از چندين كيلومتر دورتر به محل جهت حلّ

  )245 -225 ، صص1382 ،يريكب :نك(
  مشكل كه سازندگان بنا جهت حلّ به اين ترتيب.استاين تكنيك در كاروانسراي نوگنبد نيز انجام شده 

  آب قنات،ي سفاليها  با تنبوشهيگذارله لولهيوسه  انتقال آب بة شبكياح نوگنبد با طرّيكاروانسرا آب تأمين
 يِكروك (.اندبه محل كاروانسرا انتقال دادهگرفته  قرار  آن جنوب كيلومتري15كه در فاصله كان ي اريروستا
  )4  و3 مارةوير شاتص و 2 ةشمار

ق يو با احتساب دق ساخته را سانتي متر 50تقريبي طول   با تنبوشه هزاريسبيش از  ،ن شبكهيسازندگان ا
 مسيراين  در تمام طول .اندگذاشته ر كاري در دل كورا آن ، و مقصد انتقال آبأ مبدةن دو نقطيبب موجود يزان شيم

   . سانتي متر است40-20بين ها  طول آجر.استي  داراي پوشش آجر،گذاشته شده كاريها تنبوشهيلومتري ك15
متر و 10×10 ي تقريببه ابعاددر استخري   اريكا شكل بوده كه ابتدا آب قناتنيستم بدين سيكاركرد ا

 به ها  از طريق تنبوشهره شدهيذخآب  ، آب كاروانسراتأمينو سپس جهت شده  يره ميعمق حدود دو متر ذخ
  ) 7 و 6 مارةتصوير ش (.استيافته  ل ميانتقا در نوگنبد  مورد نظرمحلّ

ا به ص است ام مشخّكامالًكا ي اريدر روستا انتقال آب ي ابتدائة نقط،عمل آمدهه ب يشيمايپ يطبق بررس
 از يص و اثرنامشخّ ، جنوب نوگنبديسه كيلومتر حدود در آن ييقسمت انتها ، جديديساز عمليات راهدليلِ

 .ستيندا ي هوري كودر سطح ها تنبوشه
 وجود ديشا. ستير نيپذ امكاني باستان شناسيهابدون انجام كاوش مظهر آب ين دقيق محلّيامروزه تع

در سمت غرب مجموعه آب  ي جهت ذخيره ساز،مستطيل شكل يگريدر و مدو يكي ، دو مخزنبا يانبارآب
ان مستقر در يفاده كاروان است آب موردة ذخير جهتكاي آب ارمظهر ي اصلمحلّنشان از   نوگنبديهاساختمان

 از آن  قنات هم وجود دارد كه احتماالًياي بقا،ن محليه در ا البتّ)9-7 ةوير شماراتص( .نوگنبد بوده باشد
ها و ها و مظهر آن كه در محل به كرتن قناتي جهت ا.شده است مي استفاده ي آب كشاورزتأمينجهت 

  . ن مدعاستيگواه ا، شودي ختم مي زراعيها نيزم
امروزه به طور كامل هر دو مخزن آن و گرفته  كاروانسراها قرار غربي متر300 حدوداً در نوگنبد انبارآب

 آب انبار ي پلكان دسترس؛اندپوشانده را  آن گنبد ي روان تا رويها  شن،ياز طرف. است يالوپوشيده از گل
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 ي داراانبارآبكه اين  اين.  استي و سيستم برداشت آب از آن بصورت دستدارد قرار  بنايدر ضلع غرب
. ستين روان مشخص يهاعلت پوشيده شدن آن از شنه  ب، هم داشتهي ديگري است يا وروديهمين ورود

 انبارآبعمق . متر است10 حدود آن حدود سه متر و قطر مخزن مدور آب انبارعرض مخزن مستطيل شكل 
-. ( متر بوده است4 بيش از ،به نظر ا امستيق ني دقيريگقابل اندازه ،يالودليل پوشيده شدن آن از گله ب

  )7-9 ةوير شماراتص
قنات اريكا پس از استخر آب  ن سالم بوده،ي سفاليها  تنبوشهةليوسه ستم انتقال آب بي كه سيدر زمان

 آب ،شده ياد يكاروانسراهان يساكنيافته است و عالوه بر  ميانتقال در نوگنبد  به محل كاروانسراها ،يآبگير
  )6 و 5وير شماره اتص( .استشده ي شمال كاروانسرا مصرف ميزكشاور يها  در زمين،مازاد

دارد  يك نوگنبد قرار ة شماري شبيه به كاروانسراي ساختمانيبقايا ،كاي اريروستا مظهر قنات يِدر نزديك
 اين بنا شبيه به ي خشتصالحو م ي نوع معمار.شود مي احشام ساكنين استفاده ي نگهدار جهت، از آناكنونكه 
 ي حفاظت از منابع آبةفي وظ كهيا قلعه افرادين كاروانسرا يدر ابه نظر . است نوگنبد ي از كاروانسراهايكي

 مسئولين نظارت بر آب در ،در واقع. اند، ساكن بودهاند هرا بر عهده داشت انتقال ةشبكانتقال آب و نظارت بر 
   .اند داشتهسكونتا قلعه ين كاروانسرا يا

 در طول ها  ساخت آجرها و تنبوشه جهت،يپز آجرة دو كوري حداقل بقايا،عمل آمدهه  بي بررسيط
 كف استخر يها تنها سفال،بعلت كمبود وقت) 11 ةتصوير شمار. (دي گردييشناساكا ينوگنبد به ارمسير 
ي لعابداري هستند كه لعابي به اه  بدنه،ي جمع آوري شده از محلها سفال . گرديديآور كا جمعي اريقديم

رسد مربوط به  مي به رنگ و ويژگي لعاب به نظر توجهبا . شود مي بر سطح آنها ديده اي هرنگ آبي و فيروز
دهد كه  مينشان  )نيخ و اشارات مور كاروانسراهايمعمار( شواهد موجود .دباش ايلخاني يا تيموري ةدور

- باستانيها صورت انجام كاوش در. تيموري ساخته شده است و يلخانيا دوره در يسات آبيتاساين احتماالً 
  .تري داشت دقيقل يتحلتوان مي كاركرد و قدمت سيستم آبرساني در كوير ةدربار يشناس

د الزم است يان آي به مي وابسته به آن بحثين شبكه و بناهاي ايكيات تكني خصوصةدربارن كه يقبل از ا
  . ديگفته آ نوگنبد است يها و كاروانسرا آب مجموعه ساختمانتأمينكه منبع  كاي ارة از منطقيالعاتاطّ

  
  :ده اركان

لومتر فاصله و  سراسر ي ك15 حدود ، در آن قرار گرفته تا ده اركانياس شاه عبياز محل نوگنبد كه كاروانسرا
  ) 4  ص،1355 ، آبانيار سرشم،زدي استان يهايت آبادي نام و جمع،رانيمركز آمار ا(  استيرير آن كويمس

هرچند كه منابع .  دهستان عقدا در مغرب شهر اردكان قرار داردة اركان در پهن،يمات كشورياز نظر تقس
 يمستوف(ا محل سكونت روستا را اهركان ي قلعه ،يخي منابع تاري ولاند ه نام روستا را اركان نوشت،يامروز
ز ين) 194 ، ص1384 ، اردكانيسپهر(كوه  و اره) 194 ، ص1374 ،ي اردكانيسپهر(اهرجان ) 1340 ،يبافق

ن نام ييز مكتوب است و در محل و اطراف ناي ني قرن هفتم هجري محلّيها ها در كتابن ناميا. اندنوشته
 متر ارتفاع 1450 گرم و خشك با حدود يازد و منطقهي تابع ، اركانيامروزه روستا. ز متداول استيكان نيار

سه خانوار :  استآمدهن روستا ي اة دربار.ش .ـ ه1381 در سال يياي در فرهنگ جغرف.ا استياز سطح در
  )م خان زندياز زمان سلطنت كر(  سال قدمت دارد250ش از ي ب؛تيجمع

استخر قلعه بالفاصله پس از مظهر .  استي آب كشاورزةري و استخر ذخآب انبار ، باغ، قلعهي دارا،اركان
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است كه متر ي سانت70آن عمق . متر است16 عرض و18 با طول يرت چهارضلعقنات آن قرار دارد و به صو
 از عمق يمتري سانت60 باغ و دري استخر به سوي خروجةچي در.استمتر آن از آب پر ي سانت40 شتر اوقاتيب

  )10 و 6، 5 ةر شماريتصاو(. داردآن قرار 
 مملو ،اگر استخر. دي گرديريگازهاند هيتر در ثانيك لي حدود ،ور ماهيدر شهر) يدب(مقدار حجم آب قنات 

كشد تا آب استخر  ميروز طول مروزه دو شبانه ا.ش داردي مترمكعب گنجا200از آب گردد حجم آن حدود 
ي،  مردم محلّةبراساس گفت كند كه ياري آب استخر قادر است هفت كرت را آب،روز در هر شبانه.شودپر

  :ني بنابرا، متر گفته شد20×3ه عمل آمده  بي كرتها طبق بررسيها اندازه
  20×3=  60مربع متر                      وسعت هر كرتةانداز

  20 ×)كرت (7=  420مربع متر         در هر شبانه روز  ياريوسعت آب
  420 ×)روزشبانه (12=  5040مترمربع                     ر كشت روستا يسطح ز
  )مربعمتر( 5040÷000/10=  5/0هكتار          ر كشت بر حسب هكتاريسطح ز

 سال قبل 18 حدود ،دي استخر جد. متر بود30× 20 ده در درون باغ قرار داشت و وسعت آن ياستخر قبل
 در حدود چهل سال قبل درهر ،يعني ؛ آن بوديتر از آب امروزادي آب قنات ز،در گذشته .احداث شده است

   .شد مي آب استخر دوبار پر ،روزشبانه
 سه يهاتنبوشه ن استخر به سمتيق همي نوگنبد از طريها به كاروانسراها و بناي آب انتقال،واقعدر 

 يير قابل شناساي آن در كل مسياي كه امروزه بقاهكرديدا ميان پيافته و بدانجا جري مي انتقال ي سفاليپهلو
  )4 ة شماري و كروك4، 3 ةر شماريتصاو(. است

  
  :ها تنبوشهيژگيو

م يط و كوچك تقس بزرگ، متوسةستم به سه دستين سي به كار رفته در ايها تنبوشه،ي حجمةندازاز نظر ا
 سطح يالو گلين رگه از گرفتگيجاد شده كه به نظر اي ايچي مارپيها رگهها،داخل اكثر تنبوشه. شوند مي

  .آورده است مي به عمل يريبستر تنبوشه جلوگ
 : طول:كه ابعاد آن عبارت بود ازديعنوان نمونه انتخاب گرده  بها شه از تنبويكي ،يريگ اندازهبه منظور

و داغ 5/1 : تنبوشهيها وارهي و ضخامت د5/18: ي عرض درون؛5/16 :وارهيا دي ارتفاع ؛5/21 : عرض؛5/46
  )3 ة شماريِكروك( .لوگرمي ك12متر و وزن آن ي سانت5/8واره آن ي دةآب بر بدن

  
  :ركان و نوگنبد اة منطقيات توپوگرافيخصوص

  ؛استمتر 123 ،ني زميسطح افقا دري اختالف ارتفاع از سطح در، نوگنبدي اركان و كاروانسراةمحل قلعن دويب
  
  اي متر از سطح در1450   اركان ة ارتفاع قلع-

  )245، ص1381زد، ي استان يها ي آبادييايفرهنگ جغراف (
  ا ي متر از سطح در1277   نوگنبدي ارتفاع كاروانسرا-

  )122، ص1360 ارتش،ييايفرهنگ جغراف(
   متر 123  اختالف ارتفاع ـ 
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 بر اساس 1351 چاپ ، ارتشييايسازمان جغراف 250000/1 نقشه ي انجام شده بر روي به بررستوجهبا 
ن دو محل ي فاصله ب،نييق به نا برگ نقشه متعلّين هر دو خط تراز از روي متر ب100زان ي ميفواصل منحن

 ،نوگنبد متر و 1456 ، اركانةا در قلعيلومتر و ارتفاع از سطح دري ك750/13 ،مي در خط مستقاركان و نوگنبد
 ة نقشطبق ،بي شيريگ اندازه،ن اساسي بر ا.دست آمده  متر ب196ن دو نقطه ي متر كه اختالف ارتفاع ا1260
 يها  در تنبوشهيرسانر آبيگر در طول مسي ديبه عبارت. است% 4/1اد شده ي ةو براساس محاسب%  9/0ارتش 

 حركت يك متريدر هر % 4/1 حدود يميب ماليتر آب با شيمورد نظر از اركان تا نوگنبد حدود چهار ل
  . كرده است مي

  
  :ها ان آب در تنبوشهيك جري و تكنياحطرّ

  عبارت،ك سنگ آب در واقعي. رنديگ ميان آب را با واحد سنگ اندازه ي جري حجمة انداز،نييدر نا
ب ي بدون شينيع در زممتر مربي سانت400متر برابر با ي سانت20 × 20 به ابعاد يا كه از دهانهي مقدار آبست ازا

 يريگن اندازهي ايبرا )126-124، صص 1359صفي نژاد، (. دي قدم حركت نما15قه به طول يو آرام كه هر دق
 و آماده يروبيرا ال  متر آن100ود حدنموده و ك محل مظهر قنات انتخاب ي را نزديب و مناسبي بدون شمحلّ
در ) ك متريهر قدم ( قدم بلند 15 ،نظر گرفته و از آن نقطه  شده درني آجرچةحجم آب را در نقطو كرده 

ار سبك كه در ي بسةا سبزيا گل و ي كاه ي آن گاه كم؛كنندي مير آب دور شده عالمتگذاريطول خالف مس
- نقطه) هي ثان60(قه يك دقي آغاز حركت را در نظر گرفته پس از ،ن با ساعت زما؛زنديريور نشود مآب غوطه

ك سنگ ي كمتر از ، آب، قدم بود15اگر كمتر از . كنندي ميده بود عالمتگذاريا سبزه بدانجا رسيكه كاه را  يا
  )همانجا. (شوديم ك سنگ محاسبهيش از يو گرنه ب

   :ك سنگ آب عبارت است ازي ة فرمول محاسب،ف فوقيبا تعر
  

  متري سانت20 ×20× طول هر قدم ،متري سانت100                   
  هي ثان60                                                                    = سانتي متر مكعب 10000

  متر مربعي سانت10000= تر ي ل10= ك سنگ ي                   
  

 5/18ي، عرض درون5/16واره يا دي، ارتفاع 5/21، عرض 5/46ل طو:  را با مشخصاتيااگر تنبوشهحال 
بر م يريمتر در نظر بگي سانت5/8واره آن ي دةو داغ آب بر بدنسانتي متر 5/1 تنبوشه يهاوارهيو ضخامت د

  :عبارت است از يلوگرمي ك12ن تنبوشه ي ا دريجار) سنگ آب(ان آب ي حجم جريرياساس فرمول اندازه گ
  

  متري سانت5/18×  داغ آب ،متري سانت5/8×  قدم 15) مترينت سا100هر قدم (
  هي ثان60                                                  =25/3931

  25/3931 #4000    متر مكعبيحجم آب بر حسب سانت
  

 cm3  4000 ÷ 1000 = 4     حدود ) يدب(ه يتر در ثانيحجم آب بر حسب ل
  

ان آب در تنبوشه اندازه گرفته شده برابر با ي جر،تريك ليب برابر با متر مكعي سانت1000 هر ةبنا بر محاسب
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ست در يبا مين مقدار آب يم كه اي اگر در نظر داشته باشيد ولين گردي سنگ آب تخم4/0ا يتر ي ل4حدود 
 از ين درصدر و بخار شديد كوي شديابد تا به نوگنبد برسد بر اثر گرمايان يلومتر جري ك15 حدود يريمس

اد شده ي هم اندازه نبودن تنبوشه ،رين تفسي با ا.ن باشديست كمتر از ايبايافته مي مقدار آب انتقال ،يعيآب طب
 در سمت يي انتهايهابا تنبوشهـ ر در باغ اركان انتخاب شده بود ي مسي ابتدايهاكه از نمونه تنبوشهـ 

توانسته به جهت كم حجم شدن آب هم  يمـ  و سرعت آبجاد فشار يل ايعالوه بر دلـ  نوگنبد يكاروانسرا
  )3 ة شماريكروك( .بوده باشد

  
  )نژاديطرح از دكتر صف( تنبوشه انتخاب شده ي هندسيها  طرح آزاد اندازه-3 يكروك

  
له آجر ياز جهت باال به وسو  سه پهلو ، كانال سفالي انتقال آبيها است كه تنبوشهياد آوريالزم به 

 اگر . شديريمتر اندازه گي  سانت30× 22× 5 و 40×40 ، 20× 20ن ير و بي ابعاد آجرها متغ.شديه مديپوشان
يري متر در نظر بگي سانت50 هر تنبوشه را ةط اندازمتوسدر ،متري سانت30×30ط اضالع آجرها را م و متوس 

آجر به كار ) پنجاه هزار (50000تنبوشه و حدود )  هزاريس (30000ر آبراهه حدود يلومتر مسي ك15طول 
  . رفته است

  
  :يخيق متون تاريكا به نوگنبد از طري اري آبرسانةشناخت شبك

- نيركن الد ديس« فرزند» دمحمنيالدشمسريامديس« به دست يري كوة نوگنبد و آبراهياحداث بناها
» شاهوسفياتابك« زد بود در زمان سلطنتي مشهور ين كه از علمايالدد ركني س.انجام گرفته است» يزدي

 ،او خود. ديزد به سلطنت رسي در .ق .ـ ه673در سال  وسف شاهياتابك . ستيز ميزد ين اتابك ينهم
 يز بود و از آنجا بر قلمرو حكومتي حكومتشان در تبرر پادشاه مغول پس از هالكوخان بود كه مقرّزاگخراج

 و كاتب 543-546، صص 1340مستوفي بافقي،  (.راندند ميبود حكم زد و اطراف آن هم جزء آن يخود كه 
  )136-137، صص 1317يزدي، 

. ن نسبت دادنديالددركنيرا به طرفداران س  كه آندادزد رخ ي در ي بزرگي سرقت،وسف شاهيدر زمان 
ي كردن فرزند به منظور زندان ،ي به وي و روحي جسميهاد را بازداشت نموده و ضمن انواع شكنجهي س،شاه
 فرزندش ي را براي محرمانه امكانات،نيالدد ركنيروان سي پ. برآمد)فرزندش(اش به جستجوي او  ساله14

، ي بافقيمستوف( .ديه نمايئز نزد خان مغول رفته شكوايفراهم نمودند و او را از شهر خارج كرده تا به تبر

مونه تنبوشه كه ساختار حجمي يك ن
 .گرفته استميروي آن آجر قرار 
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  )136-137، صص 1317، يزدي و كاتب 543-546، صص 1340
 نوگنبد ين به صحرايي راه به ناةانيگذشت در ممي كه از عقدا ين در سر راه خود هنگاميالدد شمسيس

 از ونموده  بر او غلبه ي گرما و تشنگ.نموده  آب شور مشاهديا خراب و چشمهيد و در آنجا عمارتيرس
 ،عد و در حالت تضرّينماي باران منهد و طلبين مياز به زمي نياده و روي از قاطر پسپس. ماندي راه بازمةادام

 بسازد و يا قلعه،ن محليكند كه در اين واقعه عهد مي ايدر پ. شوديم  باران نازليناگاه از رحمت خداوند
  )547-548، صص همان. (د آوردين پديريدر آنجا آب ش
 بن خواجه دمحم نيلداثايغري اميبه شرح ماجرا براو ز رسانده ي خود را به تبرعاًي سرن واقعه اويپس از ا

مغول ) د بهادرخانيتو خدابنده و ابوسعيغازان خان، اولجا(لخانان ي كه از وزراء دربار ايهمدان اهللافضل ديرش
 كه از طرف ي ازظلم و ستمي شاه پس از آگاه.دينماي ميف او را نزد پادشاه مغول برده و معرّي و.پردازدي م،بود

ر يد و امي را از زندان آزاد نماي تا ودارديمزد روان ي به يلچي همان روز ا،شده بودد يزد بر پدر سياتابك 
) فرمان(ق يرلي و يلچي ا،سلطان. سپارد مي اوقاف سراسر كشور را بدو ، القضات دادهين را حكم قاضيالدشمس

 و بر مسند قضاوت آورديم شهر  بهياژهين را از زندان آزاد نموده با احترام ويالدر ركني و امفرستديمزد يبه 
ن هم پس از نجات يالد ر شمسيام. كوشد يار مي شهر بسيآبادان و درنموده  مخالفان خود را عفو ي و.نشانديم

 هابان نوگنبد وفا نموديم خود در بي به نذر و تصميوانيدن خود و گرفتن لقب صاحب ديپدرش و به وزارت رس
 يا آوردن آب آن به نوگنبد به احداث آبراههيو براكرده  يداري خرينات آب در آنجا ساخته، قييهاو ساختمان

  )401-403 و صص 364 ، ص1312  و اقبال،138-139 ، صص1317الكاتب، يعل: نك. (پردازد يمل يطو
م و ي تصمي در اجرايده بود ولي ديگاه آب شوري مخروبه و جاي بناها،ن قبال در نوگنبديالدر شمسيام

) داروان سقفيا(ه ام، مسجد، بازار، صفّ، درون آن حمكنديم بنا يعي رفة قلع، مذكوري صحرانذرش در
ن بر ي آهنيها دربسپس  ، بلند، برج و بارو و سنگ انداز از سنگ، گچ و آجر پخته ساختهيوارهاياصطبل، د

 و كنديمم ياخته شده مق سيهاخانه  چهل خانوار از اطراف بدانجا آورده و در او.دهديقرار موار قلعه يد
- يم ياوهيها را به ش آب در نوگنبد سقف بامةي تهيبرا .دينمايص ممشخّ ي مواجب و مقرر، هركداميبرا

 يفرسنگ 2حدود   عالوه برآن در.نديره نماي و درآب انبار ذخيده شده را جمع آوري كه آب باران بارسازند
 روستا ة قلع، نمودهيداريرا خر ن آنجايالدشمسري داشت كه موجود) اركان( به نام اهركان يي روستا،نوگنبد
وقف را ن قلعه ي در اشده يداري خريها مزارع و باغدرآمد . دهديانتقال مآب آنجا را به نوگنبد  ب ويرا تخر

 .گرددگان فقرا يرا اطعام  كه محصول روستا صرفكنديممقرر  ؛اين نوگنبد را احي باغات و بساتد وينمايم
 و صص 74، ص 1317 كاتب، ؛110، ص 1343، ي جعفر؛546ـ549، همان، صص ي بافقيمستوف: نك(

  )188-189، صص 1374، ي اردكاني سپهر؛141-140
د يو وفات پسرش س )558، ص يدي، جامع مفي بافقيمستوف. (ق. ـ ه732ن به سال يالدد ركنيوفات س

در زد آورده شده و يبه جنازه سپس . افتديمفاق ز اتّيبردر ت. ق. ـ ه733ك سال بعد، ين در يالدر شمسيام
ع اشاره ي به وقاتوجهبا ) 111، ص 1343 ،ي جعفر؛591ـ592، صص 1353افشار، . (شوديمهمان جا دفن 
 )لومتري ك15به طول (ر يكودل  در  آنيرسانگنبد و شبكه آب نهيا به قولي نوگنبد و يخ بناي تارشده احتماالً
  . اتفاق افتاده استي قمريل قرن هشتم هجريا اواي نوگنبد در اواخر قرن هفتم واز اركان به

د يشا ؛ستيه ني دوران صفوه مربوط بهشدي نه گنبد نوشته م، قاجارة دورين كاروانسرا كه در اسناد رسميا
   .اندموسوم شده ياس شاه عبي كاروانسراها به همه جادرن گونه كاروانسراها ي ا.ر شده باشدين دوره تعميدر ا
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ن يالدد ركنيس (.استرات يالخ به نام جامعيل مفصة وقفنامين دارايالدد ركني س:موقوفات نوگنبد
د بن قواممحم1 ، ص1365 ؛ينين انتظام الحسيالد(  

 نوگنبد و ده يستم آبرسانين وقفنامه آمده اطالعات مربوط به سي كه در ا وقف شدهيهااز جمله مكان
  : ل ثبت شده استياست كه به شرح ذاركان 

 احداث نه گنبد معروف به ي در صحرايعني ،آب و علفيابان بي است كه در بيرباط«
 بوده و با آن حال كه داشت ي از آباديسكنه و مخوف و خاليك محل بي از شده و قبالً

 يباشد ولالشان راحت يا عبور كنند و خيند ي در آن محل سكونت نمايچگونه ممكن بود كسان
 بوده ينجا محلّي ا؛ در آن ساخته شدهييهام كه چگونه خانهينيبيم من دولت واقف يامروزه به 

 يد وليتوانست از آنجا عبور نماي نميربودند و احدي هرچه داشت از او مياست كه هر عابر
محل  در آن محل به وجود آمده و هركس در آن ييها شده و خانهي امن و مطمئنّ محلّفعالً

م بر بقاع مناطق  را مقدنه گنبدنه كردن در بقاع يواقف، هز« ... ».باشديبرود در امن و امان م
  » .گر ذكر نموده استيد

»شهر يغرب است در شمالييروستا(ستانه ي و بر رباط ننه گنبدا آنچه بر رباط واقع در ام 
 اعظم ي بعد از آن مخدوم و موالو بر امالك و قطعات مفصله،) ن به اردستانيين، سر راه نايينا

ن دو رباط نمود كه از مال خاص خودش و به دست خود به رجال و يواقف امر به ساختن ا
 ي از آبادي خاليدر محل ياول: شان خود ساخته شود كهيان و خويروان و بزرگان و اطرافيپ

آباد شده است و  حاال معمور و يل از ساختمان سابق نداشت وي و نشانيچگونه آباديبوده و ه
اد كند انجام يمن دولت مخدوم اعظم واقف كه خداوند جالل او را زي به ين عمارت و آباديا

  .زد و كاشانين ي شده و واقع است بابان نه گنبديمشهور به بآب و علف يده و آن محل بيگرد
شد،  ميدا ني از راه دور باشد پين ولي عابري براي آب، آب و علفي بيو چون در آن صحرا

ن مزرعه از مزارع ي و ابا قنوات آن...   اهركان و شد به ناميد مزرعه ايدر مقام خر) واقف(
ن دو ين ايدر ماب رباط مزبور به مقدار دو فرسنگ باالتر واقع شده و ين است كه باالييقصبه نا
ن ين و واردي از آن آب عابري كه قسمت ساختي احداث كرد و آب در آن جاري نهر،محل
-ي بيها نيو زم. سازند يكنند و سكنه آنجا در آن مزرعه زراعت خود را مشروب م مياده استف

و . ن واقع استييابان ناي و بيستانه از صحاري ني در صحرايگريدادند و د ميحاصل را آب 
 ... ». وقف نموديا ن دو رباط موصوف را بر هر وارد و صادر و هر عابر و مرور كنندهي ا،واقف

  ».گرين مقدم بدارد و پس از آن رقبات ديري است بر سا نه گنبديصحرا را كه در يرباط... «
 گندم و يعني من غله حاصله از موقوفات را 15 ي روز نه گنبديرباط صحرادور ... «

 كه نشان مخصوص سلطان بر يمي زر و سيهاسكه (ي طلغميچاودار و شش درهم پول سلطان
 كه يآن كس و. حتاج مسافران و محتاجان خرج كننديما خودش و يبرا ) آن ضرب شده بوديرو
ه گندم و ست من غلّيد هر سال هفتصد و بيدهد بايرا م ب آنين كارها در دست اوست و ترتيا

 يد مواظب بر خدمت مسافران و واردان و صادران باشد و مستمرّيچاودار بالمناصفه داد و با
د به يج موصوف است باين راينار عيد وشصت دصيزد را كه مبلغ سيوان يثابت و ثبت شده در د

باشند و محافظ عابران در آن دشت يدر رباط نه گنبد اقامت داشته و مراقب راه م ده نفر كه
  »...  ومعروف به نه گنبد هستند بدهند

وه اداره نمودنش را در يت ساخت آنها و ش و علّيسات كه چگونگيسأن تي است از ايآنچه گفته شد اشارات
 .ـخر قرن هفتم هسات در اوايسأن تيااز زمان ساخت . دارديان مي ب.ق .ـل قرن هشتم هيخر قرن هفتم و اوااوا
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   .امديدست نه سات در متون بيسأن تي از ايچگونه اخباريشاه قاجار هي زمان فتحعليعني ،زدهمي تا قرن س.ق
ن منطقه ي آب در اي جستجويبرا را ييهاتيال فعين خان آجودانباشيرزا حسيم. ق. ـه 1285در سال 

 يزد بود با كوشش فراوان دو رشته قنات خضرآباد و حاجي كه حاكم يت دو سال در مديو. دينمايآغاز م
. ابدييمان يك سنگ آب جري اً حدودر هر قنات،يه و در مس در نه گنبد احداث نموديآباد را در اطراف تل

 ،شان خانهيب را در آنجا اسكان داده و براي خانوار رع32د و نهيم بنارا  يا در نه گنبد قلعهيآجودانباشسپس 
در واقع . كنديمحل مدرآمد حاصل از قنوات را وقف مخارج ساكنان و نگهبانان  يو. سازد ميام و مسجد حم

  .ر نظر داشتنديزد را زي ي عقدايها راه اه كوه كاشان تاي نه گنبد از سةنگهبانان قلع
 .ق .ـ ه1319ز در سال ي و نينييلطنه ناالس صفاءة در سفرنام.ق .ـ ه1300سات در سال يسأن تين از اي همچن
 ،1337 لسان الملك سپهر، ؛283-284صص ، 1339 ،تيهدا: نك. ( ثبت شده استيالعاتت اطّي تربةدر روزنام

  )13، ص)1356(2536، ي آجودانباش؛713-714صص 
  :  نوشته استنين بناها چني اةبار درينييلطنه ناالسءصفا

م و مشهور آن ي منزل شاه آباد است كه اسم قد.ق .ـ ه1300 رجب سال 24كشنبه ي«
 اصغر ي علي و حاجي حسنعليشاه قاجار حاجي در عهد خاقان مغفور فتحعلي رباط؛نوگنبد بود

 هم يااند و قلعهن جا ساختهي ايزديد طاهر خان  محمي به اهتمام كسان حاجياهيقهپا
ل يقل .ت دارديست خانوار جمعي ب؛ه عمارت نموديار به خرج دولت عليحب اختنخان صايحس

 به يز از اهركان در دو فرسخي نينيريوله اندك آب شالد جهت زراعت داشته، نظاميآب شور
 ين چاپارخانه و رباط و زراعت و چند خانواراآل.  ساخته استي جار،دهيصد تومان خريس

  )65، ص 1366 ، ينيينا( ».دارد
سات يسأن تيرامون ايپ .ق .ـ ه1319م سال در محرّن شاه يرالدت مربوط به دوران مظفّي تربةروزنامدر 

  :ن آمده استيچن
در فصل تابستان . شوديده مي به نام آب دي منجالب، راه در منزل نه گنبدةانيدر حدود م... «
الممالك حاكم ري مش،ن خاطريبه هم. شونديد تلف مي شدي و گرماي آبير از بين مسي در ايافراد

 ي سه فرسنگة را در فاصلي قنات،ن خاطري و به همافتادن محل ي اي براي آب مناسبةيزد به فكر تهي
 سرباز يي آن پرداخته، مشغول ساختن مجراي و بازسازيروبي به ال،دهياركان خر از) يلومتري ك18(

ان و مسافران به نوگنبد ي كاروانيري بهره گيباشد تا آب آنجا را برا مي آن يبا آجر و آهك برا
گر آن را به يد تا سه ماه ديم از آن مجرا ساخته شده و شايك فرسنگ و نيتا كنون حدود . اورديب

 ةص شده از روزناميفشرده و تلخ. ( در آن حدود تلف نگرددي از تشنگيگر كسياتمام برساند تا د
 دارالخالفه تهران، چاپ .ق .ـ ه1319  محرم27، پنجشنبه سال پنجم، مورخ 226 ةشمارت، يترب
  )906-905 .صص ،1377 ران، جلد دوم،ي اي اسالمي جمهوري ملةد، كتابخانيجد

  
  :يريگجهينت

شبرد اهداف يخ در جهت پي در طول تاريراني ايهاع به مناطق تحت نفوذ حكومتي آسان و سريدسترس
هم . اند آن برآمدهة از عهديخوبه  بيرانيان ا كه مهندساستر بودهي اجتناب ناپذي امر،ي و اقتصادياسيس

دن يان جهت رسي هخامنشةاقل از دورحدان يرانيدهند كه اينشان م يشناس و هم منابع باستانيخيمدارك تار
ل پل، كاروانسرا و يسات مرتبط با آن از قبيسأ و تيساز را در امر راهيا گستردهيها تالش،به اهداف خود
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كه از بعد  يريدر مناطق كو هاجاد راهي اي از مشكالت اساسيكي. انددهيرسان به انجام يراهانيسات ميتاس
 ة در منطقيشناسشواهد باستان. استان در طول راه ي آب و اقامت كاروانتأمينمسافت به صرفه بودند مشكل 

ت ياز وضع ضمن شناخت كامل يرانيدهد مهندسان ا ين نشان ميي نوگنبد ناةن و منطقير نمك وراميكو
 اقدام به ،نيب زميق شي دقيريگه محل با اندازييايت جغرافي و موقعينيرزمي زيك، منابع آبهايتوپوپراف

 يجاد كانال سنگيك اينه دو تكنين زميدر ا. اند نمودهين راهي بياحداث آبراهه جهت انتقال آب به مراكز اقامت
 و احداث )229 ، ص1382كبيري، (د يشالرّني عي كاروانسرايلومتري ك7 در ياجهت انتقال آب از چشمه

 يلومتر به مجموعه بناهاي ك15 و انتقال آن به طول ي سفاليها  تنبوشهةليوسه كا بي انتقال آب قنات ارةشبك
- يع آب ميره و توزيخذك استحصال، انتقال، ي در تكنيراني از تالش مهندسان اي شاهد كوچك، نوگنبدياقامت

ه  مغول و بة در دوريگردد و دوم يم  احداثي صفوةل دوري و اوايموري تةاخر دور در اويلباشد كه او
بديهي است عدم . شده است ي قاجار از آن استفاده مة آنها احداث و حداقل تا اواخر دوريراني ايدستور وزرا

در ايران توجه به اين سيستم آبرساني دقيق باعث خواهد شد تا يكي از بهترين شواهد مهندسي انتقال آب 
     .نابود گردد
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 N   ي ساختمانيبقايا 

 مرتبط با كاروانسرا

                   
                                                     

  
  آب انبار با دو مخزن                                                                                          

   شكليادايره  وي مستطيل                                                                                                          
  

   انتقالي سفاليها  تنبوشهيبقايا
 ريكا  اي كيلومتر تا روستا15 آب به طول 

   

 
  

 ت كاروانسراهاي نوگنبد و سيستم انتقال آب از روستاي اريكاآزاد از مسير موقعيكروكي  -1كروكي

  كاروانسراي قديمي
   شماره يك

كاروانسراي قديمي 
)صفوي(شماره دو

نگهباني  برج  

ةجاد
ن 
ايي
ي ن

ديم
 ق

–
زد 

 ي
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 )نژاديطرح از دكتر صف( ر انتقال آب از اركان به نوگنبدي مس-2 يكروك
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              قنات اريكا
          مظهر قنات       

  تخراس                                  
  جديد قنات                                                                                        

                                                         
  
  
  
   كانال جديد                    استخريبقايا                                                                                        

   انتقال آب                      قناتيقديم                                          كاروانسراي                               
              يقديم                                  

  
           

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
  

 
 
 
 
 
 

ت انتقال آب از محل روستاي اريكا به كاروانسراي نوگنبدوكي آزاد از مسير و موقعي كر-4كروكي  
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د و 
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  نمايي از كاروانسراي شمالي نوگنبد: 1 ةتصوير شمار

  
  

  
   نوگنبد) اسي يا صفويشاه عب(نمايي از كاروانسراي جنوبي : 2 ةتصوير شمار
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  لهاي انتقاآثار تنبوشه: 3 ةتصوير شمار                 
  آب نوگنبد ـ اريكا

  هايآثار تنبوشه: 4 ة      تصوير شمار
        مدفون در دل كوير اريكا ـ نوگنبد

  

  مين آب كاروانسراهاي نوگنبدأ منبع ت؛مظهر قنات اريكا: 5 ةتصوير شمار  
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   آب قنات اريكاةاستخر جديد ذخير: 6 ةتصوير شمار

  
  

  )؟( محل ذخيره آب قنات اريكا؛كاروانسراي نوگنبدت امروزي آب انبار وضعي: 7تصوير شماره   
  هاي روانمحصور در شن
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  يكي از دو مخزن آب انبار نوگنبد به شكل مستطيل: 8 ةتصوير شمار  
  .كه امروزه انباشته در گل و الي است

  
  

  
  ي روانها  محصور در شن؛نماي ورودي آب انبار كاروانسراي نوگنبد: 9 ةتصوير شمار
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  نماي عمومي از مظهر و استخر جديد قنات اريكا،: 10 ةتصوير شمار
  )استخر قديم در پشت ديوار كاهگلي قرار دارد(

  
  

   راه اركان به نوگنبدة آجرپزي در ميانةبقاياي كور: 11 ةتصوير شمار  
  .هاي سفالين بوده است ساخت آجر و تنبوشهكه محلّ
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