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Abstract 
In Iranian urban planning and architecture, almost all elements and spaces of 
architecture and urban planning, including houses, mosques, bazaars and even 
passages have had a relationship with water in some ways. Moreover, several 
architectural and urban elements have been created for the storage, distribution 
and consumption of water, the most important of which are mills, aqueducts, 
baths, neighborhoods, mosques and gardens. Therefore, studying the role of 
water in the formation of urban spaces in Iranian cities is an undeniable necessity. 
The main purpose of this study is to investigate the irrigation system and water 
supply in the city of Urmia as a case study. The present study has used analytical, 
survey and historical methods taking a mixed-methods approach (quantitative 
and qualitative) in two parts to investigate the role of water system in forming 
the urban structures in Urmia. The first part includes documentary studies about 
the city of Urmia and water, and the second part includes field studies.  The 
geographical area of the present study is the city of Urmia, the capital of West 
Azerbaijan Province. The findings of the present research prove that due to the 
importance of water and for all people to benefit from it, extensive and precise 
roles and social relations have been created through cultural mechanisms, which 
in turn affect some parts of the culture of the people of Urmia. The results of the 
present study show the circulation and distribution of water through aqueducts, 
overpasses, baths and mosques as well as the development and formation of the 
city of Urmia, including the establishment of its neighborhoods, houses and other 
public buildings. These findings are consistent with the components forming the 
circulation and distribution of water. As a result, the formation and development 
of Urmia depends on the irrigation and water systems. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
The formation of human communities 
around water has been one of the main 
foundations for the growth of human 
civilizations. Undoubtedly, in human history, 
water resources have been the places for 
establishing the ancient civilizations. 
Therefore, water is one of the main and vital 
elements of nature that has been a necessity 
of high importance for human beings. It has 
also played an important role in the 
formation of major Iranian cities. According 
to the mentioned definitions, there is no 
doubt that the city of Urmia is no exception 
to this (settlement by the water). The 
formation of different communities shows 
the importance of water in Urmia. 
Therefore, the purpose of this study, 
considering the great importance of water, 
is to investigate the method of irrigation and 
water use in Urmia City. 

2. Research Methodology 
The present study, based on field 
observations, analysis of existing documents 
and studies, and in-depth interviews, 
investigates the water circulation system in 
the city of Urmia. The methods of collecting 
and analyzing the data have been as follows: 

Documentary Studies: This section has 
been based on the collection of documents 
related to the water circulation system in 
Urmia, such as resources in the National 
Library of Iran, University of Tehran Library, 
Urmia University Library, Islamic Azad 
University Library, documents in Urmia 
regional water office, documents and 
information available in the Cultural 
Heritage Office of Urmia and documents and 

information available in Iranshenasi 
Foundation Library. 

Field Observations: Based on the data 
obtained from the library, field evidence has 
been examined and researched. In this 
regard, water circulation and distribution 
have been reviewed and studied, and a 
number of related maps have been taken to 
be presented for the first time in the present 
study.  

In-depth Interviews: Today, some water 
circulation paths in different passages, 
houses and mosques has undergone changes 
for various reasons. Hence, they are not a 
part of the water circulation system 
anymore. In-depth interviews are required, 
therefore, to clarify the past paths of the 
irrigation system in the old texture and 
compare them to the current one. 

3. Research Findings 
The results of the present study show that 
the water supply of Urmia was first provided 
by a river called Shahr-Ajoo which was a 
branch from Shahr-e-Chai River. The water 
of this creek was directed to the 
neighborhoods and houses by canals. 
However, due to the pollution of this water 
(which could not be drunk except at 
midnight), the people’s drinking water was 
supplied from wells with a very low quality 
due to their calcareous nature. Then, the 
Urmia Qanat was dug to supply the 
residents’ drinking water.  

4. Conclusion 
The results of the present study show that 
the circulation and distribution of water is 
done through aqueducts, overpasses, baths 
and mosques and the development and 
formation of the city of Urmia is affected by 
the water system. Therefore, the formation 
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and development of Urmia City was affected 
by the irrigation and water systems.  
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 پژوهشی  علمی 

  شهرها ساختار و فرم به دهیشکل  در  آب پایگان نظام نقش
 (ارومیه شهر: موردی  یمطالعه )

   2  امین خلیلی ،   *1یبیحب یومرثک

 
 . کردستان دانشگاه  معماری، و هنر  دانشکده شهرسازی، گروه دانشیار 1

کده هنر و معماری، دانشگاه کردستان.دانشجوی دکتری  2  شهرسازی، دانش
 

10.22080/USFS.2022.3702  

 تاریخ دریافت:
 1400 دی 22

 : پذیرش تاریخ 
 1401 فروردین 16

 :تاریخ انتشار
 1401 خرداد 9
 

 چکیده
عماری  فضاهای  و  عناصر  همه  تقریبا    ایرانی  معماری  و  شهرسازی  در:  مقدمه  ازجمله  شهرسازی  و  م

  و   معماری  عناصر  از  بسیاری.  اندبوده   مرتبط  آب  با  نحوی  به  معابر  حتی  و  بازار  مسجد،  خانه،
ر،   این  ترینمهم   ازجمل  آمدندمی  وجود  به  آب  مصرف  و  توزیع  و  نگهداری  برای  شهرسازی  عناص

ت،  ها،حمام  ها،قنات  ها،آسیاب  در  آب  نقش  بررسی  بنابراین   هستن؛  هاباغ  و  مساجد  محال
ت  انکارناپذیر  ضرورتی  ایران  شهرهای  در  شهری  فضاهای  گیریشکل   هدف :     پژوهش  هدف.اس

  نمونه   عنوانبه  ارومیه  شهر  در  آب  تأمین  ینحوه  و  آبیاری  نظام  بررسی  حاضر  پژوهش  در  اساسی
ت موردی اریخی  و پیمایشی تحلیلی،  روش از استفاده  با حاضر پژوهش:  تحقیق شناسیروش.اس  ت

ه بررسی  به بخش  2  در( کیفی و  کمی) ترکیبی ایمطالعه  قالب در  و   نظام   با ارومیه شهر تعامل نحو
ست  بخش.  است  پرداخته  آبی دی  مطالعات  شامل  نخ   و   است  آب  و  ارومیه  شهر   پیرامون   و  اسنا

  پژوهش  جغرافیایی  قلمرو:     پژوهش  جغرافیایی  قلمرو.  است  میدانی  مطالعه  شامل  دوم  بخش
ستان  مرکز  ارومیه،  شهر  حاضر،   این   گواه  پژوهش  هاییافته:  بحث  و  هایافته.  است  غربی  آذربایجان  ا

 روابط   و  هانقش   آن،  از  افراد  یهمه  مندیبهره  منظوربه  و   آب  اهمیت  دلیل  به  که  است  موضوع
  فرهنگ   از   بخشی  خود  هااین  که  اندشده   ایجاد  فرهنگی  سازوکار  طریق  از  دقیقی  و   گسترده  اجتماعی

ه  قرار  تأثیر  تحت  را  ارومیه  مردم  و   گردش  که  دهدمی  نشان  حاضر  پژوهش  نتایج:   نتایج.  اندداد
یر  مجموعه  از  آب  شدن  چخش ساجد  و  هاگرمابه  روگذر،  نهرهای  قنات،  مس  و   است  شده  تشکیل  م

رومیه  شهر  گیریشکل  و  توسعه  چگونگی  شهري   بناهاي  سایر   و  هاخانه  محالت،  استقرار  شامل   که  ا
نطبـق  شود،می  عمومی ي  در  و  م   بوده   آب  تقسیم  و  گردش  نظام  این  به  دهندهشکل   هايمؤلفه  راستا

ریشکل  یدرنتیجه.  است ی  نظامبه  وابسته  ارومیه،  توسعه  و  گی یار   بوده   آب  پایگان  سیستم  و  آب
 .است

 کلیدواژه ها: 
 ارومیه، شهر:   کلیدی واژگان

یاری، نظام   قدیم، بافت آب
 .شهرسازی و معماری عناصر

 
  یبیحب ومرثیک :نویسنده مسئول * 

شکده هنر و معماری،    آدرس: دانشیار گروه شهرسازی، دان
 دانشگاه کردستان.

 k.habibi@uok.ac.ir ایمیل:
 09125273968تلفن: 
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 مقدمه 1
از  شکل یکی  آب،  پیرامون  انسانی  اجتماعات  گیری 

تمدن پایه  رشد  اصلی  محسوب  های  بشری  های 
همکاران  شودمی و  بدون  79:  2009،  1)میرجعفری   .)

احوال   تمام  در  آب  منابع  بشری  تاریخ  در  تردید 
:  2003،  2های کهن بوده است )لحمیان تمدن   گذاریه پا

ای بندي بشر  ( و آب اولین عامل پViollet, 2017؛  93
است،   او  اساسی  و  ابتدایی  نیازهای  جهت  زمین،  به 

نطفه همواره  دیرباز  از  را    ییهاول  یهاچنانکه  شهرها 
داده رودخانه  تشکیل  علیزاده ها  و  لشکر  )اقبال  ، 3اند 

تمدن 1:  2014 و  ب(؛  ...  النهرینین های  و  اینکا  مصر،   ،
دجله،   همچون  بزرگی  رودهای  اطراف  در  همگی 

:  2003اند )لحمیان،  یل و آمازون به وجود آمدهفرات، ن
(. چنانچه ابن خلدون نیز در این باب گفته است:  93

های  باید شهر را بر ساحل رودخانه یا در برابر چشمه 
ضروریات   از  یکی  آب  چون  نهاد.  بنیان  پرآب  و  گوارا 

)عریان  است  ساحل  1996،  4زندگی  بنابراین  (؛ 
رشرودخانه  و  بستر پيدايش  بيشتر فرهنگ ها  هاي  د 

ویژگی  بر  مروری  است.  جهان  در  كهن  که  هایی 
مطرح  مقوله انسان  مادی  زندگی  و  معنوی  حیات  ي 

جهات   از  انسان  که  است  آن  از  حاکی  هستند 
و   آب  با  ازجمله  طبیعت،  با  تماس  نیازمند  متعددی 
و   آب  مطلوبیت  حفظ  در  اهتمام  لزوم  نتیجه  در 

است آن  با  تماس  امکان  آمدن  )نقی فراهم  ،  5زاده. 
به 72:  2003 و  اربعه  عناصر  بنابراین  از    ،آب  یژهو(؛ 

ح  ترینی اصل از  و  طبیعت    ترین یاتی عناصر 
و    هایییده پد شده  مواجه  آن  با  بشر  که  است 

آن  اهمیت  و  استضرورت  دریافته  و  )عباسی   را 
  های یت (؛ و تأمین آب یکی از فعال117:  8201،  6مکاران

 ( است  بوده  بشر  تاریخ   Konstantinosمهم 
Voudouris et al, 2019 .) 

بر اساس منابع تاریخی، ایرانیان روزگاران گذشته، 
م خشک  سرزمینی  در  امروز،  و    زیستندی مانند 

 
1 . Mirjafari et al 
2 . Lahmian 
3 . Eqbal Lashkar and Alizadeh 
4 . Oryan 

کم  از  ناشی  هزار  قحطی  چند  طی  در  ایران،  در  آبی 
سال گذشته بارها تکرار شده است. بر اساس تاریخ  

ایران   کشور  سال  طبری،  هفت  فیروز،  زمان  در 
)عسگری شد  گرفتار  قحطی  بالی  به  و    متوالی، 

از  463-462:  2018؛  7همکاران  ایران  در  بنابراین   )
عمده  بخش  در  آب  کمبود  علت  به  کهن   یاروزگاران 

از این سرزمین، ارزش و اعتباری بسیار برای آب قائل  
زاده،   )نقی  و  80:  2003بودند  تفکر  در  آب  نقش   .)

رانی و معنا و اهمیت آب نزد ایرانیان در دو  فرهنگ ای
است.   اهمیت  حائز  بسیار  اسالم  از  بعد  و  قبل  دوره 

شمار  به به  مقدس  آب  باستان  ایران  در  مثال  عنوان 
است و به عقیده زرتشتیان، آب پس از آتش    رفتهیم

آفریدگان    ینترمقدس دومین  آب  است.  عنصر 
است    یاهفتگانه  کرده  خلق  اورمزد  که  و  است 

انجام   روز  پنجاه  آسمان در مدت  از  آفرینش آن پس 
همه  در  و  است  دارد  گرفته  قرار  آب  زیرزمین  در  جا 

خلیل  همکاران  آباد)کالنتری  به  12:  2017،  8و  نظر   .)
آن  کردن  آلوده  بودند  قائل  آب  برای  که  با  تقدسی  را 

م  هایدی پل شمار  به  زاده،  آوردندی گناه  )نقی  ؛  2003. 
و  84 الهگان  و  مراقبت  (  و  محافظت  آن  از  ایزدانی 

همکاران  )عباسی .اندکرده یم تقدس  117:  2018،    و   )
باستانی ایران موجب شده    هایین آب و درخت در آئ

شود   تکمیل  آنها  حضور  با  ایرانی  فضاهای  که  بود 
نیز 60:  2013،  9)منصوری اسالمی  تعالیم  در   .)

همه به حیات  عامل  را  آب  ،  دانسته یزچصراحت  اند 
شهر   و  زمین  حیات  عامل  آب  بهشت،  از  نمادی  آب 

زمین زیبایی  و  آبادانی  عامل  آب  ...    است    مرده،  و 
زاده،   زم76- 75:  2003)نقی  آب  اسالم  در   سازینه( 

بسیاری   در  دخول  شرط  و  است  معبود  با  ارتباط 
به انسان  شوی  شست  نماز،  همچون  صورت  عبادات 

)همان،   است  غسل  و  را  (.  80وضو  آب  ترتیب  بدین 
بنده  توانیم هم  و  سرور  این  هم  دانست.  انسان  ی 

نه آب ماده  تنظیم  در  نقش  کره   یوهواتنها  زمین  ي 
می  ایفا  شالوده اساسی  و  اساس  بلکه  زندگی  کند،  ی 

5 . Naghizadeh 
6 . Abbasi et al 
7 . Asgari et al 
8 . Kalantari Khalilabad et al 
9 . Mansouri 
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 ی موردی: شهر ارومیه(دهی به فرم و ساختار شهرها )مطالعهآب در شکل  نقش نظام پایگان . کیومرث حبیبی، امین خلیلی

مانسان  تشکیل  هم  را  جمادات  و  نباتات  و  .  دهدی ها 
در  ماده تخریب،  قدرت  داشتن  بر  عالوه  که  است  ای 

گونا جنبه موارد  از:  اعم  استحمام،    یهاگونی  خوراکی، 
م  انسان  مدد  به  آبیاری  و  درمان  و    آیدی بهداشت 

برای  1:  2005،  1)سپهرفر بشر  فرآیند،  این  طی  در   .)
از  ادامه خود  زندگی  مایحتاج  تأمین  و  حیات  ي  

قنات، روش چاه،  کندن  مانند  گوناگونی  عناصر  و  ها 
بهره  برای   ... و  بندها  از  عنصر  گیراستفاده  این  از  ی 

 حیاتی دست زد. 

شکل  در  عمده آب  نقش  گیری  ایرانی  شهرهای  ي 
ذکرشده،   تعاریف  به  توجه  با  است.  داشته  مهمی 
در   )استقرار  امر  این  از  نیز  ارومیه  شهر  تردید  بدون 

دوره طی  و  است  نبوده  مستثنا  آب(    ی هاکنار 
می  گرد  خود  در  را  اجتماعاتی  آورد. مختلفی 

سیاجغرافی  ابن  دانان،  همچون،  جهانگردانی  و  حان 
قزوینی   و  مستوفی  مقدسی،  حوقل،  ابن  خرداذبه، 

آب خوش  فراوان،  آب  بر  زرخیزی  همگی  بودن،  وهوا 
خاک، بارو و نهرها و پر از باغستان بودن شهر ارومیه  

)عقلمندکرده   یدتأک به 113  - 116:  2019،  2اند  عنوان  (. 
قر  اواخر  البلدان  معجم  در  حموی  یاقوت  ن  مثال 

"شهر   است:  کرده  توصیف  چنین  را  ارومیه  هفتم، 
دریاچه  و  آن  بین  آذربایجان  قدیمی  ارومیه  عظیم  ي 

م گمان  بعضی  است.  میل  چهار  که    کنندی سه 
آن  من  آنجاست،  از  مجوس  پیغمبر    617را  زردشت 

هوای    امیده د است.  بساتینی  و  پرنعمت  و  زیبا  شهر 
ضعف   علت  به  و  است  فراوان  آن  آب  سالم،  آن 

ایلدگز، س بن  پهلوان  بن  ازبک  یعنی  وقت،  لطان 
روز و   3. میان آن تا تبریز شودی مراعات آبادی آن نم 

:  2019روز است." )عقلمند،    7میان آن تا اربل )اربیل(  
شهر  113  - 116 در  آب  اهمیت  از  نشان  موضوع  این   )

توجه   با  حاضر  تحقیق  از  هدف  بنابراین  دارد؛  ارومیه 
آب زیاد  بسیار  اهمیت  بررسی    بر  ارومیه،  شهر  در 

ی آبیاری و استفاده از آب در شهر ارومیه است.  نحوه 
انجام  تحقیقات  اساس  موجود  بر  مستندات  و  شده 

ویژه  کار  ازلحاظ  تاکنون  موضوع  این  روی  بر  ای 
 

1 . Sepehrfar 
2 . Aqlmand 
3 . Ebrahimi Dehkordi 

انجام    های یوهش گذشته  در  ارومیه  شرب  آب  تأمین 
م تالش  حاضر  تحقیق  در  است.  تا    شود ی نگرفته 

آب در شهر ارومیه شناسایی شده و  عناصر مرتبط با  
گذشته نحوه  در  نیز  شهر  این  شرب  آب  تأمین  ی 

 بررسی گردد. 

 مبانی نظری 2
سزا به  شکل   ی نقش  در  آب  ادامه منابع  و  ي گیری 

آغاز   از  است.  انکارناپذیر  نقشی  شهرها،  حیات 
اصلی   یکجانشینی  آب  مراکز  بشر،  ایجاد  عامل  ترین 

هسته است.  بوده  اولیهجمعیتی  های  کمون   يي 
ای  گونهگرفته است، به بشری در کنار منابع آب شکل 

هسته این  دریاها،  که  سواحل  کنار  در  ابتدا  ها 
چشمهرودخانه  و  شکلها  )ابراهیمی  گرفتهها  اند 

افزایش  2018،  3دهکردی  باعث  آب  کمبود   .)
منطقه در  تاریخ  طول  در  آن  خاورمیانه مطلوبیت  ي 

از  و ایران شده است. برخی   را یکی  آب  اندیشمندان 
شرق   در  حکومت  از  خاصی  نوع  پیدایش  بسترهای 

می  ایران  )عسگریازجمله  همکاران   دانند.  :  2018؛  4و 
مطالعه460 با  و  (.  شواهد  از  و  ایران  در  آب  تاریخ  ي 

برم چنین  مرتبط،  تاریخی  این    آید ی استاد  در  که 
شکل  سکونتگاهکشور  با  گیری  تنگاتنگ  ارتباط  در  ها 

بهره میز  خاستگاه ان  و  است  داشته  آب  از  های  مندی 
)قاسمی اولیه است  بوده  آب  کنار  در  روستاها  ، 5ي 

مهم 14:  2011 از  یکی  آب  بنابراین  مواد  (؛  ترین 
و    یدهنده یلتشک است  روزمره  زندگی  و  طبیعت 

ي بسیار رایج، موضوع بسیاری از  ي این مادهمطالعه
در   (.Berking et al, 2019مختلف است )  یهارشته

توسعه در  آب  اهمیت  و  راستای  ایران  شهرهای  ی 
شهرها،  نحوه  در  آب  پایگان  سیستم  و  آبیاری  ی 

 صورت زیر است: گرفته بهتحقیقات انجام 

آب  »( در کتابی با عنوان 2005) 6دقیقی و عقلمند 
تاریخ   روایت  به  غربی  آذربایجان  در  آبیاری  به  «  و 

تأثنحوه  آذربای   یری  استان  در  غربی  آب  جان 
عناصر  می به  نویسندگان  مطالعه  این  در  پردازند. 

4 . Asgari et al 
5 . Ghasemi 
6 . Daghighi and Aqlmand 
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پرداخته غربی  آذربایجان  استان  در  آب  با  اند.  مرتبط 
می  نشان  ایشان  پژوهش  آذربایجان  نتایج  که  دهد 

موزه  که  غربی  است  آب  مهندسی  آثار  از  بزرگی  ي 
جنبههمه   یبا  تقر می   یهاي  بر  در  را  دانش  گیرد این 

تحق نتایج  بسیار  بنابراین  تأثیر  از  نشان  ایشان  یق 
شکل  در  آب  آذربایجان  زیاد  استان  شهرهای  گیری 

 غربی است. 

  ( عنوان2005سپهرفر  با  پژوهشی  در   )   «  
کهریزهای شهر ارومیه؛ طریقی کهن برای استحصال  

شهری قنات  «  آب  بررسی  ارومیه  به  شهر  های 
م  پردازد یم نشان  وی  پژوهش  شهر    دهد ی نتایج  که 

کوه  در  که  بوده  قنات  یک  دارای  ایجاد  ارومیه  پایه 
به   شهر  قدیمی  بافت  به  ورود  از  پس  و  است  شده 
انشعابات مختلفی تقسیم شده است. وی با بررسی  

قناتقنات مسیر  ارومیه  شهر  را  های  شهر  این  های 
نماید؛ و در انتها به دالیل خشک  بررسی و ترسیم می 

 پردازد. می  های شهر ارومیهشدن قنات

یوسفی  و  محمدی  پژوهشی  2019)  1سلطانی  در   )
سکونتگاه  بر  قنات  اثر  بازشناسی  عنوان    یهابا 

جنبه منطقه بررسی  به  ایران  مرکزی  مختلف    یهاي 
کالبدي   ساختار  با  محمدیه  شهر  آبی  نظام    - پیوند 

کارکردي   و  از    - فضایی  زندگی    سویک فعالیتی  و 
س از  باورها  و  ذهنیات  اصول  اجتماعی،  و  دیگر  وي 

شکل  بر  توسعهحاکم  و  می گیري  نظام  این  پردازد.  ي 
می  نشان  ایشان  پژوهش  آبی  نتایج  نظام  دهند 

هاي مختلف، ارتباط تنگاتنگ  مبتنی بر قنات، در الیه 
و   شهر  اجتماعی  و  کالبدي  ساختار  با  عمیقی  و 

كرده   یهاحوزه برقرار  عمومی  و  است.  شخصی 
چندبعدرابطه  یجهدرنت ساختار    ی ي  با  نظام  این 

و   خدماتی  نقش  با  زیرساختی  نظام  یک  از  شهر، 
تبدیل شده و در    یکارکردي صرف به نظامی چندبعد

هم  و  متقابل  کالبديپیوندي  بعد  دو  با  فضایی  -زمان 
 فرهنگی قرارگرفته است.  - و اجتماعی

پژوهش  سایر  با  حاضر  پژوهش  تمایز  های  وجه 
وهش جامعی که  گرفته این است که تاکنون پژ انجام 

 
1 . Soltani Mohammadi and Yousefi 

آب  با  مرتبط  عناصر  همه  در    و   به  آب  پایگان  نظام 
ارومیه   باشد،    شهر  است؛  پرداخته  نگرفته  انجام 

بار  بنابراین پژوهش حاضر در تالش است برای اولین
نحوه  بپردازد  به  گذشته  در  ارومیه  شهر  آب  تأمین  ی 

گذشته  در  را  شهر  این  در  آب  با  مرتبط  عناصر  و 
 شناسایی نماید. 

 تحقیق شرو 3
میـدانی،   مشاهدات  بر  اتکاي  با  حاضر  پژوهش 

مصاحبه و  موجـود  مطالعـات  و  اسناد    ی هاتحلیـل 
مطالعــه  بـه  در  عمیـق،  آب  پایگان  و  گردش  نظام  ي 

می ارومیه  تحلیل  شهر  و  گردآوري  روش  پردازد. 
 :صورت زیر بوده استاطالعـات به 

  ی آورمطالعات اسنادي: این بخش بر مبناي جمع 
در  و   آب  گردش  نظام  به  مربوط  مدارك  و  اسناد 

و   اسناد  سازمان  در  موجود  منابع  مانند  ارومیه 
کتابخانه کتابخانه  ایران،  ملی  تهران،  ي  دانشگاه  ي 
کتابخانه کتابخانه  ارومیه،  دانشگاه  آزاد  ي  دانشگاه  ي 

اداره در  موجود  مدارک  و  اسناد  آب  اسالمی،  ي 
ي موجود در اداره ای ارومیه، اسناد و اطالعات  منطقه

در   اطالعات موجود  و  و اسناد  ارومیه  میراث فرهنگی 
 .بوده است شناسییران ي بنیاد ا کتابخانه 

دادبرداشت  اساس  بر  میدانی:  و    هاه هاي 
میدانی آمده،  دســت به ای  ه کتابخان  عاتاطال   شواهد 

 این راستااســت. در  شده  واقع    کنکاش   و   یموردبررس 
مور  آب،  تقسیم  قرار  چگونگی  مطالعه  و  بازبینی  د 

رتبط با آن برداشت  ماست و تعدادي از عناصـر  گرفته
نقشه  که  بـه شده  در  دسـت هاي  بار  اولین  براي  آمـده 

 شود. پژوهش حاضر ارائه می 

مصاحبهم از  بخشی  امروزه  عمیق:  ردش  گیر  سي 
خانه گذرها،  بعضی  در  دچار  آب  مساجد  و  ها 

مختلفی همانند    هایی شده است و به دالیل دگرگونی 
جز  ضرورت    ئی گذشـته  نیستند.  آب  گردش  نظـام  از 

ي عمیـق در این پژوهش، براي تطبیق انجـام مصـاحبه 
مقایسه  و  تـدقیق  و  مطالب  بیشتر  چه  مسیر  هر  ي 
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وضع  گذشته با  قدیمی  محالت  مرز  آبیاری،  نظام  ي 
 موجود است. 

  Maxqdaافزار  ها از نرم داده   وتحلیلیه جهت تجز
 استفاده شده است. 

 محدوده مورد مطالعه  3.1
کلیات   است.  غربی  آذربایجان  استان  مرکز  ارومیه 

جغرافیایی   طول  در  ارومیه  تا    45.00جغرافیایی 
جغرافیایی    45.06 عرض  تا    30و   درجه،  37و  دقیقه 

و    37 ارتفاع    36درجه  با  سطح    1390دقیقه  از  متر 
فاصل به  و  غربی    17ه  دریا  سمت  در  کیلومتر، 

است.    اییاچه در شده  واقع  جلگه  در  نام  همین  به 
باراندوزچای،   رودهای  فنی  رسوبات  از  جلگه  این 

روضه  به شهرچای،  که  تازلوچای  و  منظم چای  طور 
مآن مشروب  )انزلی سازندی را  است  شده  پوشیده   ،1 ،

طول  43  -44:  1999 به  جلگه  این  و    7(.  کیلومتر 
رودخانه کیل   30عرض   چندین  توسط  و  ومتر  بزرگ  ي 

سرحدی ایران    ی هاشود که از کوه کوچک مشروب می 
ارومیه م و به دریاچه  رفت    ریزد یو ترکیه سرچشمه 

نزدیک  رودخانه و  شهر،  به  آنها  شهرچای  ترین  ي 
جنوب  سمت  از  که  عبور  است  آن  جنوبی  و  غربی 

وجود  کندیم شرق  به  غرب  سمت  از  مالیم  شیبی   .
)عب زاده دارد  حاضر  560-559:  2013،  2اس  حال  در   .)

غرب به  غربی و تا حدودی شمال شهر از سمت جنوب 
سمت کوه  دیگر  از  و  داده  تکیه  باز  ها  جلگه  به  ها 

در جلگه احداث شده   یبا  ، اما شهر قديم تقر شودیم
رودخانه حاضر  در حال  ي شهر چای در داخل  است. 

سال   تا  که  شده  واقع  فا  1392شهر  در  ي  صلهه.ش 
بیشتر   یبا  تقر است،  بوده  جاری  شهر  کیلومتری  یک 

و   گرفته  بر  در  باغات  و  مزارع  را  قدیم  شهر  پیرامون 
فاصله با  متعددی  واقع  روستاهای  شهر  از  اندکی  ي 

نمود   جلگه  سمت  در  موضوع  این  که  بود  شده 
روستاهای   از  بسیاری  امروزی  شهر  دارد.  بیشتری 

بلعیحاشیه خود  در  را  قدیم  شهر  و  ي  مزارع  و  ده 
- 560:  2013است )عباس زاده،  باغات را تخریب کرده 

559 .) 

تمدن  فرهنگ استقرار  و  نشان  ها  مختلف  های 
مهم  می مراکز  از  یکی  دوره  هر  در  ارومیه  که  دهد 

م تلقی  همیشه    شدهی تمدن  که  مرکزیتی  است. 
حوادثی   و  شده  ملل مختلف  و  اقوام  استقرار  موجب 

پشت  برا  است.  گذاشته  قوی  سر  بسیار  احتمال  ه 
پرآبی و سرسبزی منطقه، این ملل و اقوام را به سوی  
و   اقلیمی  وضعیت  به  اگر  چراکه  کشانده،  خود 

دقت    ییهتسموجه اورمیه  یا  ارومیه  )اتیمولوژی( 
این موضوع برای ما اثبات خواهد شد   تردید ی کنیم، ب

و  11:  2005)سپهرفر،   تاریخی  مطالعات  اساس  بر   )
آذربایجان شناسی،  زبان  مرکز  واژه نام  یک  ی غربی 

که است  محاوره   در  تاریخی  و  اداری  به مکاتبات  ای 
اورمیه شکل  ارومیه  3دو  یا  است.   4و  شده  با  نوشته 

ریشه  و  معانی  به  نوشتار  توجه  دو  هر  آن  شناسی 
شهر  ،  صحیح هستند. در هر دو حال اورمیه یا ارومیه

آب  کنار  در  مبناشده  معنی   (.12)همان،  .  دهدی ها 
هفت   دارای  گذشته  در  ارومیه  است  ذکر  به  الزم 

دروازه بالو، دروازه یوردشاه، دروازه   یهادروازه به نام 
بازار  دروازه  دروازه  ارک،  هزاران،  دروازه  باش، 

 (. 623: 2013، 5عسگرخان و دروازه نوگچر )قربانی 

 

 
1 . Anzali 
2 . Abbaszadeh 
3 . Urmiyeh 

4 . Urumiyeh 
5 . Ghorbani 
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 ( Abedini et al, 2020)    کالبدی   – تقسیمات سیاسی    1  شکل 

 

 ها و بحثیافته 4
نظام تقسـیم و کـارکردي آب در   4.1

 فضـاهاي معمـاري و شهري ارومیه 
 یخصوصآب در فضاهاي  گردش 4.1.1

 هاي مسکونی( خانه)
مردم   نداشت،  وجود  شهری  که  بود    معموال  زمانی 

کاشانه  و  جوار  خانه  در  کوچکی  دهات  در  را  خود  ی 
چشمه رودخانه  و  زندگی  ها  به  و  کرده  بنا  ها 

می  ادامه  خود  کوچ یکجانشینی  حتی  نیز  دادند.  روها 
و   جوار    یق آالچچادر  در  را  آبی    گونه ین اخود  منابع 

می  ازدیاد   کم کم کردند.  احداث  و    با  جمعیت 
گرایش    هایی یشرفت پ آمد،  پيش  بشر  زندگی  در  که 

بی  گرفت.  شکل  شهرها  احداث  و  وجود  شک به 
نمی  آب  به  دسترسی  بدون  گرایشی  توانست  چنین 

می  روندی  چنین  لذا  گیرد،  موجب  صورت  توانست 
شود   منطقه  یک  در  صنعتی  و  انسانی  نیروی  تجمع 

 . (28  -29: 2005)سپهرفر، 

ارو شهر  تردید  قاعده بدون  از  نیز  استقرار  میه  ي 
طی   و  نبوده  مستثنا  آب  کنار  مختلف،    یهادوره در 

آورد.   گرد  خود  در  را  ضمن    رفتهرفتهاجتماعاتی 
شهر   بافت  مردم،  تدریجی  سکونت  و  استقرار 

تا    تربزرگ و    تربزرگ  چند    کهاینشد  محالتی  به 
ارتباط   شد.  از   یها محلهتقسیم  یکدیگر  با  شهر 

خیابان  کوچه طریق  و  میسر  ها  باریک  و  تنگ  های 
و   یکدیگر    ترتیبین ابهشده  به  را  مسکونی  محالت 

 دهد. پیوند می 

آب مشروب اهالی جهت مصارف گوناگون   تأمین 
بود    خصوصا  ) مهمی  موضوعات  از  خوراکی(  مصارف 

شهر حاکم  توجه  اولین  بعکل)  که  افشار،  خان  لی 
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را شهر(  می   حکمران  معطوف  خود  از  به  سازد. 
افشار  رودخانه  خان  کلبعلی  فرمان  به  شهرچائی  ی 

سال    یگلربیگیبنخستین   در  ارومیه  در  افشار  ایل 
سلطنت    زمانهمه.ق.(،  )  1035 اول    عباسشاهبا 

)عقلمند،   رودخانه 249:  2019صفوی  از  ی (، 
محلی   در  و  شهر  نزدیکی  از  را  بزرگی  نهر  شهرچایی 

کوبه قویون  آب  ) ریوسی نام  و  نموده  جدا  قویون(  پل 
به آن شهر  را  قبل  اندآورده سوی  است  ذکر  به  )الزم   .

رودخانه  روی  بر  نهر  این  کردن  جدا  شهرچای  از  ی 
آمده،   باالتر  آب  سطح  تا  شد  زده  متعددی  بندهای 
بتواند به تمامی نقاط شهر برسد( این نهر )شهر آجو(  

آرخ عنوان  تحت  انشعاباتی  به  شهر  داخل  با   در 
پله  یی هانام  دوقوز  آرخی،   چون:  باباجان  آرخی، 

آرخی بود )تصویر شماره  نوگچر  تقسیم شده    ( 1و ... 
قریب   اکثریت  در  سطح شهر  در  گسترش  ضمن  که 

می  جریان  هم  اهالی  منازل  اتفاق  این  به  به  یافت. 
که   روبازی  مجاری  از  خیابانی  نهرهای  آب  که  ترتیب 

خانه  داخل  بود،در  شده  ساخته  می   ها  و  جاری  شد 
بود،   حیاط  وسط  در  که  را  محوضی  سپس    ،کردی پر 

خانه به  باریک  جویی  طریق  جریان  از  همسایه  ی 
لباس می ظروف،  داشتند  عادت  مردم  و  یافت.  ها 

دست و روی خود را در این آب شستشو دهند. بدون  
خانه این  به  آنها  آب  فاضل  و  کثافت  کنند  فکر  ی  که 

می  جریا همسایه  چون  و  بود،  رود  قوی  اغلب  آب  ن 
می  خود  با  را  آب  داخل  كثافات  آب  لذا  خود  ولی  برد 

و کثیف  برای    همیشه  منازل  در  بود.  کرم  به  آلوده 
می   معموال  آشامیدن،   استفاده  چاه  آب  این  از  شد. 

عمق   به  چاهی  کندن  با  آب    15الی    10منازل  به  متر 
در  می و  طناب  و  دلو  با  و  با    یهاسال رسیدند  اخیر 

آوردند و برای  دستی آب را از چاه بیرون می   یهاتلمبه
کردند. آب چاه به علت داشتن  آشامیدن استفاده می 

نبود.   مناسب  آشامیدن  برای  آهکی،    ین باوجودا مواد 
از   را  خود  آشامیدنی  و  خوراکی  آب  مردم  از  برخی 

آبی    یگر دعبارتبه و    داشتندی برمنهرها   منبع  تنها 
از قبل  تا  ارومیه  شهر  و    ساکنین  کهریز  حفر 

شهرآجو    یبندشبکه نهر  آب  شهر،  سطح  در  و  آن 
 . (28 - 29: 2005)سپهرفر، بود عمق کم   یهاچاه

یکی از منابع اصلی تأمین آب پس از احداث و انتقال  
نهرهای دست کند برای رفاه اهالی شهر، ایجاد کهریز  

آب سیستم  این  ایجاد  فکر  یک    عنوان بهرسانی  بود. 
حیاتی   و  مهم  نیازهای  رفع  با  رابطه  در  پیچیده  ابداع 

ی شهری ارومیه زمانی قوت گرفت که آب نهر  جامعه
رودخا  طریق  از  ازدیاد  نهشهرآجو  و  شهرچایی  ی 

شهر   مردم  از  بخشی  مصرفی  آب  کفاف  شهر  نفوس 
نمی  مهمی  را  امر  چنین  به  توجه  با  کنندگان داد.    آباد 

به با  توانستند  امور  متولیان  و  کارگیری  شهر 
ها، آب مصرفی    1متخصصان فن ایجاد کهریز کن كان 

رکن اصلی رفاه    عنوانبهاز محالت شهر را    ییهابخش 
مردم    یاز موردنآب مشروب    تنهانه تا    ن کنندمردم تأمی

قرار    طوربه را   دسترس  در  باشندمطمئن  بلکه  داده   ،
مصرف    ترتیبین ابه نیز  آلوده   یها آب از  رودخانه  ی 

  یادآوری (. الزم به  30:  2005خودداری شود )سپهرفر،  
داخل حیاط منازل    یهاحوض است نهرهای باریک و  

بودند    مشاهدهقابل و  سالم    شهر،  ی کش لوله تا قبل از  
از   پس  آب    ی کشلوله اما  بودن  غیربهداشتی  اعالم  و 

از   مانع  مسؤولین  شهرآجو،  از    یاستفاده نهر  مردم 
و   شدند  نهر  به  کم   ترتیبین ابه آب  نسبت  کم 

بنابراین چندین قنات )کهریز(  ؛  تخریب آنها اقدام شد
ي کمبود  که در اکثر نقاط شهر جریان داشت نقیصه 

می آب   جبران  را  آشامیدنی  آب  و  نهرها  از  کرد.  جاری 
از   ثروتمندان  و  اشراف  و  اعیان  آشامیدنی  آب 

بوالغی که سقایان از کوه سیر  های نظیر خانچشمه 
؛  (249:  2019شد )عقلمند،  کردند، تأمین می حمل می 

نصب   از  پیش  ارومیه،  شهر  مصرفی  آب  بنابراین 
و    خانهیهتصف مشروب  آب  برای    ی کشلوله برای  و 

به   از  شدهپاالیش   یهاآب دسترسی مردم  ي امروزی، 
می  تأمین  طریق  رودخانهسه  شهرچائی،  شد:  ي 

 عمق داخل شهر. های کم داخل شهر، چاه  یهاقنات

 

 
نی "چاه کن" است. در زبان ترکی کن کان به مع  .1  
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 ي شهرچایی کروکی انهار منشعب از رودخانه   2  شکل 

 249:  2019عقلمند،  ماخذ:  

 

نظام تقسـیم و کـارکردي آب در   4.2
 عناصر معمـاري و شهري ارومیه 

در   ایران  ازجمله  کشورها  از  بسیاری  که  گفت  باید 
چندین  زمینه سوابق  آبی  ع  مناب با  مرتبط  آثار  ی 

  یبا  معماری و شهرسازی ایرانی تقر در  هزارساله دارند.  
نحو به  شهری  فضاهای  و  عناصر    آب با    یجملگی 

بوده  زاده،  مرتبط  )نقی  از 83:  2003اند  ي جمله (. 
رو به آن مهم پیش  که در تحقیق  ها  ترین این عناصر 

قنات  از:  عبارتند  شد  خواهد  مساجد،  پرداخته  ها، 
آسحمام  باغ هایابها،  یخچال ،  قدیم  ها،  محالت  و  ها 

 شهر ارومیه.

 
1 . Kheirkhah 

 دش آب در قنات نظام کارکردي گر  4.2.1
سامان و  پیش    يه نظام  سال  هزاران  از  آبیاری  و  آب 

شکل به در  تأثیرگذار  فرایند  یک  تمدنعنوان   گیری 
است  بوده  مطرح  با   (.111:  2016،  1)خیرخواه   جهان 

زمینه به  نظیر  توجه  ایران،  جغرافیایی  و  اقلیمی  ي 
رودخانه و  جوی  نزوالت  طبیعی،  کمبود  دائمی  های 

های آبیاری مصنوعی در این سرزمین  ش ها و روشیوه
می  پیدا  بروز  و  )میرجعفریظهور  همکاران  کند  ،  و 

کشاورزی در هزاره 85: 2009 پیش  (. حیات  ی چهارم 
ها قبل از آمدن آریاییان به ایران،  از میالد، یعنی مدت

اسناد   است.  داشته  رواج  سرزمین  این  در 
م  شناسییرین د راه   دهدی نشان  از  یکی    ی هاکه 
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کاریز  ا یا  قنات  راه  از  زیرزمینی،  منابع  از  آب  نتقال 
سامانه است؛  و    یابوده  یکجانشینی  زندگی  که 

می  تضمین  را  )همان،  کشاورزی  است.  (  85کرده 
پایه  که  گفت  بتوان  شاید  ایران  بنابراین  تمدن  های 

باستان تا حد زیادی بر اصول آبیاری مصنوعی استوار  
)مؤمنی  است  مورد  (.  46:  2003،  1بوده  در  نیز  گوبلن 

می  ایران  در  آبیاری  در  نظام  باستان  ایرانیان  نویسد: 
زده   جدیدی  ابتکار  به  دست  قبل  سال  هزار  چندین 

آن  گذاردهکه  نام  کهریز  یا  قنات  اختراع  را  این  با  اند. 
ب  تاکنون  جهان  در  خود  نوع  در  است،   نظیری که 

قابل می مقدار  آب   ی توجه توان  را  از  زیرزمینی  های 
همانند  جمع  که  رساند  زمین  سطح  به  و  کرد  آوری 

های طبیعی، آب آن در تمام طول سال بدون  چشمه 
گردد   جاری  آن  سطح  به  زمین  درون  از  کمکی  هیچ 

 (. 68: 2011، 2)گوبلو 

سخن   قنات  از  میانوقتي  ی قصه آيـد  مي   به 
محاط    دوستی خاطر  بر  انسان  و  طبيعت  زمين، 

كه براي بازخواني آن زمين را    همان داستانی .  شودیم
درنورد  دوبـاره  همکاران  )حبیبی   ید بايد  :  2015،    3و 

یا   (170 قنات  بگوییم  است  بهتر  قنات  تعریف  برای 
ای از چند میله چاه و  کاریز عبارت است از مجموعه

)کور  کوره  ب یک  که  ی  زیرزمین از  های(  کمتر  شیبی  ا 
الیه در  موجود  آب  زمین،  سطح  )الیه شیب  های(  ي 

و   ثقل  نیروی  کمک  به  را  زمین  مختلف  مناطق  آبدار 
انرژی الکتریکی یا   نیروی کشش و هیچ  بدون کاربرد 

جم  طبیعی  جریان  با  نقاط   حرارتی  به  و  کرده  آوری 
میپست  )نیک تر  علی رساند  و  ، 4الحسابی فرجام 

بنابر 46:  2018 قنات(؛  شیبی  این  بردن  کار  به  با  ها 
رسانند کمتر از سطح زمین، آب را به سطح زمین می 

  آباد تا به مصرف آبیاری یا شرب برسد )کالنتری خلیل 
همکاران  قنات   بنابراین(؛  13:  2017،  5و  شناخت 

که   بوده  فنونی  از  قنات  زیرا  دارد؛  فراوانی  اهمیت 
را تشکیل داده است. پس م    توانی مبانی یک تمدن 

های متفاوتی از تاریخ، فرهنگ  با شناخت آن به الیه 

 
1 . Momeni 
2 . Goblo 
3 . Habib et al 

پی   شهر  یک  یا  و  جامعه  یک  مکان  و  زمان  اقتصاد  و 
 (.18: 2017،  و همکاران آبادبرد )کالنتری خلیل 

اصلی   محور  که  ارومیه  شهر  کهریز  رشته  تنها 
می تشکیل  را  پژوهش  این  اساس  مطالعات  بر  دهد 

شده از پیشینیان در  طبیعت زمین و تجربیات منتقل
قدیمی  کوه  بافت  به  ورود  از  پس  و  شده  ایجاد  پایه 

است   شده  تقسیم  مختلفی  انشعابات  به  شهر 
 (. 3: 2005)سپهرفر، 

ارومیه چنین آمده   در تاریخ افشار در وصف قنات
 :است

ه.ق(    1260خان چهریقی )در زمان حکمرانی یحیی  
عباس  شاهزاده  و  خال  ارومیه  در  آراء  ملک  میرزا 

که  الطبع یکی این خی س  سلماس ازجمله آثار آن خان
قلعه   مواشی  و  مراعی  خراج  خود  حکمرانی  سنین  در 
آب   نیز  و  نمود  حذف  سال  دو  بود  معمول  که  را 

خان افشار  آجو را که در عهد کلبعلی ي شهر  رودخانه 
باطن   به  و  شده  احداث  دیار  این  حکمران  نخستین 
نشده   جاری  محالت  سایر  به  چون  است  روان  شهر 
و کافی نبود خالیق اقتضا نمود که قناتی احداث کرده  
جناب   لهذا  بگذارد،  یادگار  خود  از  احسان  محض 
و   موثق  مرد  که  نام  مالیحیی  پسر  مصطفی 

اختیار  اعتمادقابل خیر  کار  این  مباشرت  به   بود 
گزاف   مبلغی  و  نمود  امروز  تا  زمان  دیرینه  از  ارومیه، 

هذا حكومتش پایداری  در مخارج آن مصرف کرده مع 
عهد تعویق افتاد  :  2019)عقلمند،   نکرده، آن قنات به 

ي کهریز تنها نامی  الزم به ذکر است واژه (.  243  -244
ا  شهر  سطح  اهالی  بین  در  که  سایر  است  و  ورمیه 

است   متداول  و  معمول  آذربایجان  )سپهرفر،  نقاط 
2005  :15 .) 

  یتنها کهریز شهر ارومیه دارای یک محور و رشته
در   آن  انشعابات  و  مربوطه  مسیر  که  است  اصلی 

 . شودیداخل شهر به شرح زیر ذکر م

4 . Nikfarjam and Alalhesabi 
5 . Kalantari Khalilabad et al 



 

73 

 . 86تا  61  صفحات  .1401 پاییز . 32 شماره .9 دوره

 ی موردی: شهر ارومیه(دهی به فرم و ساختار شهرها )مطالعهآب در شکل  نقش نظام پایگان . خلیلی امین  حبیبی،  کیومرث

اصلی:   اینمحور  به  توجه  تنها  با  چاه  مادر  که 
 1ه معروف به قره بؤيو ی کورشته کهریز شهر در دامنه

در   آن  اصلی  محور  و  سير  خط  لذا  است،  شده  واقع 
دره امتداد  در  شهر  غرب  آغیل  شمال  به  مشهور  ی 

فاصله  2وری گون البه  چهل  حدود  از    ی ی  متر  پنجاه 
و   الواج،  و  خانقاه  روستاهای  مرز  بین  حدفاصل  آن، 

بن دره به  موسوم  دره ه  در بست ی  ی )انتهای 
مگونآغیل حرکت  شهر  سوی  به  اولین  کندی وری(  ؛ 

ی مدرس فعلی  محل دسترسی به آب در وسط فلکه
می  نمایان  را  زمین  کم  شیب  به  توجه  است.  با  شده 

ب دسترسی  مکان  از  قسمت  اغلب  »این  که  آب  ه 
می   یمورداستفاده  قرار  اکناف  و  گرفت، روستائیان 

ئوست  به  کهریزمعروف  بود.    3آچیق  روباز(  )کهریز 
اولیه و  قدیمی  بافت  به  ورود  از  پس  شهر  کهریز  ي 

در نخستین محل دسترسی شخصی به آب، در منزل 
می  پاسبان مشاهده  عبدهللا  نام  به  مکان  فردی  شد. 

مالحظه قابل  امکان  اختصاصی  که  دیگری  ی 
می  اصلی  محور  در  را  آب  به  منزل  دسترسی  در  داد 

در  (  38شخصی مرحوم حاج علی شاه حبیبی )پالک  
حب  )مهدى خیابان  داشت  النقی  قرار  سابق(  القدم 

)حسن  به  کهریزی( که  این    جان  از  بود.  معروف 
شهر   سطح  در  آب  توزیع  برای  بعد  به  قسمت 

 که عبارتند از:مختلفی ایجاد شده است   یهاشبکه

خیابان   تقاطع  اول(:  )مدخل  اول  فرعی  محور 
 القدم ده متری مقابل مسجد مهدی   وحافظ 

محله  و  مسجد  دوم(:  )مدخل  دوم  فرعی  ي محور 
 جواد سید

کوچه  سوم(:  )مدخل  سوم  فرعی  ي محور 
محله عرب  و  مطهری  شهید  خیابان  در  ي باغی 

 آسیابهفت 

ان مدنی  محور فرعی چهارم )مدخل چهارم(: خیاب
مسجد   باکری  خیابان  آن  انتهای  سابق(  )سیروس 

 باغی شهیدخان علی 

 
1 . Qara boyu 
2 . Ayil gunaivar 

محله   در  پنجم(:  )مدخل  پنجم  فرعی  محور 
وکیل مساجد  کنار  از  عبور  و  و  بازارباش  باشی 

 (.3شهید )تصویر شماره  علی 

کهریز   های  مدخل  و  محورها  بررسی  با  بنابراین 
که  می کرد  شناسایی  را  کهریز  های  شاخه  توان 

 رتند از:عبا

جنرال.  - 1 مسجد  کنار  منطقه   - کهریز- 2کهریز 
پانزده  دبیرستان  روبروی  و  علیون  سابق(  )مهر  خرداد 

روی مسجد میدان.  کهریز روبه-3السلطنه.  کوی نظم 
گمرک  -4 میدان  آب  سیراب  حوض  و  رهگذران  برای 

کهریز  -5 های نفت از بالو.کردن شتران حامل بشکه 
روی مسجد خطیب.  وبهکهریز ر -6کوچه شیخ ابابکر.  

روبه -7 ابوطالب.  کهریز  مسجد  محله  - 8روی  کهریز 
کهریز.   کوچه -9سیدجواد  عرب کهریز  - 10باغی.  ي 

- 11قاضی )میدان کشمش(.  هریز مقابل مسجد حاج ک
محلهک جهودان.  هریز  یدی   -12ي  محله  درمان  کهریز 

و  -13آسیاب(.  )هفت  بابایف  کاروانسرای  کهریز 
 کهریز اوچ اولر.-14را. حوض وسط این کاروانس

ي بافت قدیمی شهر تنها  با نگرش کوتاه به نقشه 
استفاده ناحیه از  که  بود،  ای  محروم  قنات  آب  ي 
جنوب ناحیه پایین ي  شهر،  دروازهشرقی  از  ي  تر 

دروازه  شمال  محلهبازارباش،  یورتشاه  و  ارک  ي  های 
بزرگی که شرق و غرب آن مابین خیابان امام و باکری،  

خیابان  شمال   و  عسکرآبادی  خیابان  آن  جنوب  و 
 شد.کاشانی را شامل می 

این  بر  عالوه  ناحیه  منطقهاین  بزرگترین  ي که 
در    یننش  یحیمس مریم  مارت  کلیسای  و  بود  شهر 

این ناحیه قرار داشت، از سوی ارک دولتی، ساختمان  
بود که  )بنا شد(سردری و چهاربرج نیز در این منطقه  

بزرگ  تأسبعدا   در  ترین  آمریکایی  میسیونهای  یسات 
دایر   ناحیه  و  شداین  ثروتمندان  اینجا  در   .

های عمیق حفر کرده بودند که افراد  مردان چاه دولت 
چنين حفر  به  قادر  از  چاه عادی  یکی  نبودند.  هایی 

چاه  پیرهااین  ژوزف  دکتر  منزل  در  از    4ها 

3 . Ust atiq kahriz 
4 . Joseph Peirha 
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مدرسهفارغ بود.  التحصیالن  ارومیه  در  طب  عالی  ی 
ي منظم در حال گردش بود.  که با گردونه  چاه بزرگی 

شبانه  ایشان  طرزی  منزل  محله  ساکنان  روی  به  روز 
همه  بود  باز  و  حالیه  مسلمان  از  اعم  همسایگان،  ي 

خود را   یاز مسیحی، از این چاه عمیق آب شرب موردن
می  به تأمین  سردری،  کردند.  باغ  شرب  آب  آن  تبع 

منط این  در  بزرگان  سایر  خانه  و  مانند چهاربرج  قه 
میدان   جناحین  در  الملک  حسام  و  نصرالملک  سرای 

)تصویر شماره    توپخانه مبارکه از این امر مستثنا نبود
3.) 

 ها در ارومیه. مظهر قنات4.2.1.1
های شهر برخالف کهریزهایی که در روستاهای  کهریز 

اند،  اطراف برای آبیاری اراضی کشاورزی احداث شده 
چراکه   ندارند؛  آب مظهری  شهری    ی رسانسیستم 

م به    کندی ایجاب  رسیدن  با  کهریز  بر  آب  مجرای 
به  محدوده  محالت،  آب  تأمین  جهت  شهر،  ی 

یا  شاخه خانه  هر  تا  شود  تقسیم  مختلفی  های 
مکان سایر  یا  و  محل  دسترسی  مسجد  عمومی  های 

مستقلی به آن داشته باشد. باوجوداین فقط در سه  
داشته است که    نقطه از شهر به مظهر کهریز وجود

که    ی یجهدرنت است؛  بوده  زمین  شیب  شدن  صفر 
در مقابل مسجد معروف به میدان،    - 1نقطه  این سه 

ئدی   - 2 و  حمام  گرفته    - 3درمان  قرار  باخچا  جویزلی 
شهر   اهالی  از  موقع  هر  است  لحاظ  همین  به  بودند. 

مکان شود،  سؤال  کهریز  به  ذهن  راجع  در  فوق  های 
 . شودی آنها تداعی م

نزدیکی  طب در  که  اشخاصی  سنت،  و  عرف  ق 
بعد نسبت   یا  و  کهریز مسکن داشتند  آب بر  مجرای 

می  اقدام  آن  احداث  مبه  برای    توانستندی کردند، 
استفاده  و  ساختن    یهامصارف  با  خود  شخصی 

تعب یا  ایاق  قئرخ  چون:  پله   ییهفضاهایی  ي  چند 
کنند پیدا  دسترسی  کهریز  آب  به  چون  ؛  سنگی،  اما 

اصلی ساخت    یرسانآب   هدف  و  بوده  شهر  مردم  به 
مکان جنبه چنین  اشخاص،  منازل  در  ی  هایی 

که   را  فضاها  این  بهترین  لذا  است،  داشته  خصوصی 
ی عمومی داشته باشند، در بخش  توانستند جنبهمی

در  ها یا مقابل مساجد محله زیرین ساختمان  و یا  ها 

کرده  بنا  انسانی  تجمع  مراکز  )سپهرفر،  سایر  اند 
اساسی  2005 و  الحاقی  فضاهای  از  یکی  بنابراین  (؛ 

محدوده  در  شهر  کهریز،  قدیمی  بافت  محالت  ی 
مکان  به وجود  نوع  هایی  در  که  است  ایاق(  )قئرخ  نام 

فرد بوده و در زمان خود  خود دارای معماری منحصربه 
مکمل  از  م نیز  شمار  به  کهریز  ساختمان    رفته ی های 

فضاهایی  چنین  ساخت  با  چراکه  دسترسی    است. 
به زمین،  اعماق  در  کهریز  روان  آب  به  سادگی  مردم 

به    توانی ها م این   ازجمله  شد.پذیر می میسر و امکان 
 : زیر اشاره کرد  یهانمونه 

کهریزی  -1 مچید  به  معروف  )کهریز(  اياق  قئرخ 
القدم(  مهدي  مسجد  )کهریز(    - 2  .)مقابل  اياق  قئرخ 

خان لطفعلی  مسجد  )کهر  - 3.  مقابل  ایاق  یز(  قئرخ 
هدایت مسجد  و  مدرسه  اياق    -4  . مقابل  قئرخ 

باشی )موجود(.  )کهریز( در بخش زیرین مسجد وکیل
عرب  -5 مسجد  مقابل  در  )کهریز(  ایاق  باغی  قئرخ 

کاربری.   تغییر  با  های    -6)موجود(  )کهریز(  ایاق  قئرخ 
بخش زیرین    -7آسیاب.  هفت  قئرخ ایاق )کهریز( در 

 . شهید )موجود(مسجد علی 

ترکیب بافت شهر ارومیه در ارتباط با  4.2.1.2
 آب قنات  یبندشبکه

توانست صورت گیرد، لذا چنین  دسترسی به آب نمی 
می  موجب  روندی  و  ت توانست  انسانی  نیروی  جمع 

در    توانی صنعتی در یک منطقه شود. همین امر را م
به  نیز  ارومیه  شهر  بافت  ترکیب  وضوح  خصوص 

به  کرد.  در  طوری مشاهده  یکی  شهر  آبی  منابع  که 
محله  از  عبور  ضمن  زیرزمین،  در  دیگری  و  ها سطح 

ابتدا مورد استفاده مردم شهر قرار گرفته، سپس هرز  
حاشیه کشاورزی  مصارف  به  آن  مازاد  و  شهر  آب  ي 

»انشعاباتی    ی رسانشک این سیستم آبرسید. بی می
توانست در  از نهر شهرچایی و وجود قئرخ ایاقها« می 

 بندی بافت شهر مؤثر باشد.ترکیب 
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محلهمن کهریزهای  وجود  مثال:  ي  باب 
باغی  )هفت آسیاب( و کهریز عرب  1یدی درمان قدیمی 

تراکم   به  منجر  نام  همین  به  مسجدی  جوار  در 
محل   همین  در  ثروتمند  طبقات  اسکان  و  مساکن 
منظر  این  از  را  امنیتی  مسأله  نباید  )البته  بود.  شده 
محلی   قوانین  و  سنت  و  عرف  طبق  داشت.(  دور 
کسانی که در حریم مجرای آب بر )کانال( کهریز دارای  

کردند، حق  منزل بوده و یا بنای جدیدی را احداث می 
بهره  و  آناستفاده  آب  از  پس  برداری  داشتند.  نیز  را 

تر   توانیم داد  مساکن  احتمال  بودن  مجتمع  و  اکم 
قدیمی  و  اولیه  مسائل  محالت  بر  عالوه  شهر  تر 

این   از  که  بوده  کهریزهایی  تعدد  با  رابطه  در  امنیتی 
بینیم تراکم و  می   ترتیبین اکردند. به محالت عبور می 

کهریز در توده  بر  آب  ای  پراکندگی انشعابات، مجرای 
است.   داشته  دخالت  مساکن  گسترش  یا  بودن 

کوچهشکل   کهی طوربه و  گیری  کوتاه  و  بلند  های 
جنبهوپرپیچ  رعایت  بر  عالوه  در  خم  امنیتی  های 

نا  میشرایط  نتیجهآرام  بوده  تواند  هم  امر  همین  ی 
 .(30- 31: 2005)سپهرفر،   باشد

 . وضعیت کنونی کهریز در شهر ارومیه4.2.1.3
راحتی   به  شهر  مردم  پیش  دهه  چهار  الی  سه  تا 

مدت  توانستندیم آن  تا  جاری  و  زالل  آب  از  ها 
این   هایی بردار بهره  از  پس  اما  بکنند؛  را  که  الزم 

آب  طرح  لوله  یرسانموضوع  توسط  و  شهری  کشی 
این   شد،  اجرا  و  مطرح  وقت  مربوطه  مسؤولین 

آرام نیز  )کهریز(  قدیمی  با  سیستم  همراه  آرام 
)جوی آب   هاییوهش شهری  سنتی  باریک  رسانی  های 

رودخانه  فرعی  انهار  از  که  جاری  آب  دارای  شهر  و  ی 

بودند(   جاری  منازل  حیاط  در  و  شده  منشعب  اجو 
تنها به دست  توسط شهرداری وقت و خود مردم، نه

نیز   موارد  بعضی  در  بلکه  شدند،  سپرده  فراموشی 
با    آنکهی ب باشند،  واقف  آن  اهمیت  بر 

آن   یوسازهاساخت  تخریب  به  نسبت  ها  جدید 
امروزه هیچ اثری از سیستم    کهی طورردند. بهاقدام ک

جز   مساکن(  حیاط  داخل  حوض  و  )نهر  فوق،  قدیمی 
ها و اذهان مردم چیزی باقی نمانده است.  در خاطره 

منازل در سطح    یکش با وصف این با انجام طرح لوله
بهداشتی   و  سالم  آبی  به  مردم  دسترسی  و  شهر 
آب   از  استفاده  به  نیازی  دیگر  و...(  کرم  از  )عاری 

نمی آلوده  احساس  آجو  شهر  نهر  این  ی  کنار  در  شد. 
رفته پایین  عامل  و  جوی  نزوالت  شدن  کم  با  رفته 

آب  سطح  تدریجی  همچنین  آمدن  و  زیرزمینی  های 
نیازی به استفاده از آب  شهری، چون مردم    یرسانآب

نمی  نه کهریزها  آرامدیدند  آن تنها  بردند،  آرام  یاد  از  را 
ازدیاد   لحاظ  به  نیز  شهر  محالت  از  برخی  در  بلکه 

نها و  ساخت   یتا  جمعیت  پی  جدید؛    یوسازهادر 
یا  تخلیه   ی هاچاه و  اتفاق  برحسب  منازل  فاضالب  ي 

گروه به طریق  از  مجاری  عمد  روی  بر  انسانی  های 
به بآ گرفتند،  قرار  کهریز  انشعابات  و    ترتیب ینابر 

حمام  چاه فاضالب  طریق  از  منازل  مستراح  و  های  ها 
با  دست  همراه  مدتی  تا  و  تخلیه  مجاری  این  در  کند، 

آب سالم کهریز به بیرون از شهر هدایت شد که در  
آب  نتیجه مقداری  روزگاری  که  کهریزی  امر،  این  ی 

شده   آلودگی  دچار  داشت  لحاظ  پاک  به  و 
کم آن  فراموشی  و  بودن  چرخهغیربهداشتی  از    ی کم 

(. 79 : 12005زندگی مردم رخت بربست )سپهرفر، 

 

 

 

 

 

 

 
1 . Yedan darman 
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الزم به ذکر است عنصر  .  ( 1399نظام کارکردي گردش آب )سیستم پایگان آب( در شهر ارومیه مأخذ: نگارندگان )   3  شکل 

 اند. شده   ی اب ی مکان   1335هرسازی مرتبط با آب و نظام گردش آب بر روی نقشه هوایی  معماری و ش 

 

 نظام کارکردي گردش آب در مساجد  4.2.2
درونی هر شهر و روستا، نیایشگاه    یهادر میان اندام 

های  همیشه جای ویژه خود را داشته و دارد و از اندام 
نمایان  ازای دیگر  و  است  چشمگیرتر  و  همه ن تر  جا  رو 

در مرکز آبادی جای گرفته است. قرارگیری مسجد در  
محله  بخصوص  و  شهری  بافت  مسکونی  میان  های 

عامه  با  را  مسجد  هویتی  ارتباط  برقرار  شهر  مردم  ی 
)مهدمی همکاران  نژادی وکند  بنابراین  4:  5201،    1و  (؛ 

مکان  نیـز    هايهمراهی  اسالم  از  پس  آب  با  مذهبی 
به  یافت،  گرایش  کمال  سمت  اشـکال  طوری بـه  که 

به  آن  حـوض،  مختلـف  باغچه،  گودال  پادیو،  صورت 
هاي  ي اجزاي جدانشدنی مکان خانـه و... در زمرهوضـو 

دیگر   عبارت  به  درآمدند؛  مساجد  ویژه  بـه  و  مـذهبی 
  بعیبا منطور معمـول  مسجد یـا فضاي مذهبی بههر  

آب   حوض  اعم  از  میانسرا،  مرکزي  حوض  پایاب،  از 

 
1 . Mehdinejhad et al 

داشته   فواره ن،  شخا پی نزدیـک  ارتباط  آب  جوي  گاه  و 
 (.107:  2019است )سلطانی محمدی و یوسفی، 

نیز بر اساس مصاحبه ارومیه  های عمیق  در شهر 
می  و  نگارندگان،  ارومیه  قنات  نزدیک  ارتباط  به  توان 

به نمود  اشاره  شهر  این  از  طوری مساجد  برخی  که 
از  مصاحبه که  کردند  اشاره  موضوع  این  به  شوندگان 

عبور   قناتی  رشته  عمدتا   ارومیه  قدیمی  مساجد  کنار 
می می و  به  کرد  قنات  مسیر  شناسایی  برای  توان 

 (. 3مساجد قدیمی توجه داشت )تصویر شماره  

مسجد   از:  عبارتند  ارومیه  مهم  و  قدیمی  مساجد 
حاجی  مسجد  مناره،  مسجد  مسجد  جامع،  خان، 

جارچی  مسجد  یورد سردار،  مسجد  شاه،  باشی، 
وکیل مسجد  مسجد،  داش  اعظم،  باشی،  مسجد 

قره  علی مسجد  مسجد  مسجد  آغاج،  شهید، 
امام کربالیی  مسجد  هزاران،  چراغ،  مسجد  شافعی، 

آغ  مال مسجد  مسجد  علی داش،  مسجد  میرزا، قنبر، 
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حاج  مسجد  محمدقلی،  مسجد  مسجد  عبدهللا، 
اسماعیلحاجی  مسجد  مسجد  قاضی،  بیگ، 

قره میر مسجد  سید یحیی،  مسجد  چوپان،  آغاج، 
عرب  جنرال،  مسجد  مسجد  خطیب،  مسجد  باغی، 

چهارده  مسجد  مهدالقدم،  مسجد  مسجد  معصوم، 
)عقلمند،  لطفعلی رضاآباد  مسجد    - 418:  2019خان، 

( الزم به ذکر است با  48  -79،  2011،  1؛ شفیع پور 390
می  مشخص  اسالمی  دوران  معماری  به  گردد  نگاهی 

عبادت  فضای  عنوان  به  مســاجد،  ن،  مسلمیگاهی  که 
فضاه  همواره و ادرکنار  کار  مردم  روزمره  یزندگ  ی  ی 

اند )حمزه نژاد  ل گرفتهشکها و( ...  ها، میدان )بازارچه
 (. 94: 2014، 2و عربی 

 هانظام کارکردي گردش آب در حمام 4.2.3
تأمین   اهمیت  است  الزم  که  معماری  عناصر  از  یکی 

آن  حمام آب  شود  بررسی  باید  هستند.ها  بنابر  ها 
حمام ساخت  تاریخي  زمان  شواهد  از  عمومي  هاي 

به و  دوره هخامنشیان  در  در  خصوص  ساسانیان  ی 
تمیزي    ایران  به  اســالم  خاص  توجه  است.  بوده  رایج 

مقدمه که  طهارت  از  و  است  اعمال  از  بسیاري  ی 
براي  یک  جایگاهي  ساخت  امکان  و  توان  عدم  و  سو 

ی مردم، از سویی دیگر، استحمام در منزل براي عامه 
حمام  رواج  ساخت  اسالمي  قلمرو  در  عمومي  هاي 

)باصولی  د 35:  2018،  3یافت  رسم  این  در    اییرینه ( 
گذشته   دوران  از  که  است  ایران  جلوی  سرزمین  در 

شست  برای  را  مکانی  آن،  از  خارج  و  وشو  عبادتگاه 
می پیش  به  بینی  ورود  از  قبل  مؤمنین  تا  کردند 

اندام  نیایش  از  را  پلیدی  و  کنند  پاک  را  خویش  گاه، 
عبادت  همراهی  و  مجاورت  این  آب،  بزدایند.  با  گاه 

است و در مسیر    یافتهپس از ظهور اسالم نیز ادامه  
می  پیش  )کالکمال  خلیلرود  همکاران  آباد نتری  ،  و 

( بنابراین مردم ایران، چه پیش و چه بعد از  16:  2017
می  زیادی  اهمیت  پاکیزگی  به  اسالم  اما  ظهور  دادند 

است.   شده  تشدید  موضوع  این  اسالم  از  بعد 
حمام   روستینازا ضروریات  که  از  یکی  عمومی  های 

 
1 . Shafipour 
2 . Hamzehnejhad and Arabi 
3 . Basoli 

بوده   شهرها  و  روستاها  در  مردم  زندگی 
از  یکی    حمام به عنوان(.  83:  0052،  4است.)عسگری 

شهرعنا در  صر  خـود  طبیعـی  کارکردهـای  بـر  عـالوه   ،
بهداشـت و نظافـت، کارکردهـای متفاوتـی در سـاختار  
جامعـه و نقـش مهمی در ارتباطـات اجتماعـی داشـته  

)باصولی،   عمومـي  34:  2018اسـت.  حمـام  پس   .)
مح  شـهر  سـاختار  در  مهـم  فضاهـاي  سـوب  ازجمله 

کردن  مي جدا  و  دما  حفظ  و  آب  به  دسترسی  شـد. 
فضايي   ايجاد  اصلي  شرط  سه  ناپاك  و  پاك  فضاهاي 
است   حمام  در  بناها  ساير  با  متفاوت  و  پیچیده 

(. در بخش حاضر با توجه به  61:  2011،  5)رشیدنجفی 
نحوه  به  تحقیق  حمام هدف  دسترسی  ارومیه ی  های 

 شود. به آب پرداخته می 

ز مانند سایر شهرهای کشور، ساخت  در ارومیه نی
و   شهر  مرکز  اهمیت  دلیل  به  و  داشته  رواج  حمام 

آن  از  بسیاری  شده بازار،  بنا  محدوده  این  در  اند. ها 
اتحادیه،  حمام  حمام  از  عبارتند  ارومیه  قدیمی  های 

حاجی  تجلی،  )قائم(،  قراچه  میرزاعبدهللا، آخوند، 
علی علی  شیخ  قوشاالر،  خان،  سر شهید،  دار،  خان، 
هفت علی  میدان مصطفی،  تازه،  بیگلربیگی،  آسیاب، 

فتحعلی  حمام  حمامو  این  مرکزی  خان.  بافت  در  ها 
آن  اکثر  و  بنا  شهر  ارومیه  قدیمی  بازار  داخل  در  ها 

قدمت شده و  می اند  قاجاریه  دوران  به  و  شان  رسد 
آن از  بسیاری  امروزه  شهر  متأسفانه  بافت  از  ها 

 اند.ارومیه محو شده 

ال  ایجاد حمام در یک مکان با توجه به تأمین  معمو
می  طراحی   ... و  فاضالب  خروج  بهداشتی،  شده آب 

حمام  اکثر  در  است.  یا  و  روان  آب  نهر  کنار  در  ها 
شد که آب حمام را تأمین  مجاورت قنوات ساخته می 

خلیل می )کالنتری  حیدری،  کردند  و  کاظمی  آباد، 
عمیق  16:  2017 مصاحبات  به  توجه  با  و  (.  نگارندگان 

ها در شهر ارومیه  های میدانی تأمین آب حمام بررسی 
ها بوده است و  به احتمال بسیار قوی از طریق قنات

زیر  های واقع در محدوده بیشتر حمام  ارومیه  بازار  ی 

4 . Asgari 
5 . Rashid Najafi 



 
 

78 

 . 86تا  61  صفحات  .1401 پاییز . 32 شماره .9 دوره

 

 ی موردی: شهر ارومیه(دهی به فرم و ساختار شهرها )مطالعهآب در شکل  نقش نظام پایگان . کیومرث حبیبی، امین خلیلی

آن  زیرآب  و  داشتند  می آب  دهوار  نهر  به  ریخت  ها 
 (. 3)تصویر شماره  

 هانظام کارکردي گردش آب در یخچال 4.2.4
بهره معمار  و  شناختن  با  ســنتی  وضع  ان  از  گیری 

اقلیمی، و  دشــواری  طبیعی  با  مقابله  در  های  ســعی 
ی این  انــد. از جمله زندگی ساکنان هر منطقه داشته

می ویژگی  طبیعی  بهای  ســرمای  به   ازحد یش توان 
و گرمای تابس  کرد  زمســتان  کویری اشاره  ــتان مناطق 

و   بیگ  مناطق  148:  2016،  1همکاران)ولی  ساکنین   .)
تابستان  با  تقابل  در  خشک  و  به    یهاگرم  سوزان 

نیز   یحلراه و  گوارا  و  سرد  آب  نوشیدن  تا  رسیدند 
استفاده از یخ برای نگهداشت طوالنی مواد غذایی را  

راه  این  ساخت.  با  ممکن  که  بود  یخچال  حل 
آستانه   یریگبهره  در  پایین  دمای  یخ از  بندان  ی 

می   یهاشب یخ  )نظریهزمستانی،  و    ساخت. 
یخچال 46:  8201،  2همکاران  زیرزمین (  متر  چندین  ها 

چشمه  آب  آن  داخل  به  معموال   و  داشتند  های  قرار 
سرد جاری بود که در مواقعی از سال به دلیل برودت  

امروز قول  به  و  سرد  محیط  یک  فر   های هوا  یزر  یک 
 آورد. طبیعی به وجود می 

های سرد  ارومیه جزو شهرهایی است که زمستان
تابستان  پدیده  و  این  از  هم  شهر  اهل  دارد.  گرم  های 

زمستان  در  را  نهرها  آب  برده،  در  بهره  سرد  های 
می آب تبدیل  یخ  به  سپس  و  ذخیره  تا  انبارها  نمودند 

تابستان  پور،  در  )شفیع  نمایند.  استفاده  گرم  های 
2011  :158 ) 

یخچال مهم از:  ترین  بودند  عبارت  یخچال    -1ها 
بیگی در نزدیکی دروازه آرک واقع بود که اکنون  بیگلر

اداره روبروی  دانش  خیابان  کوچه  در  داخل  بیمه  ی 
داشت.   فتحعلی   - 2قرار  میدانی  یخچال  در  خان 

لطفعل  )مسجد  اوستی  گل  به  قرار  خانی موسوم   )
سرو آن  روی  بر  اکنون  بهداشتی    هاییس داشت. 

نه - 3اند.  ساخته خیابان  یخچال  در  پله(:  )دقوز  پله 
ی قدیمی نه پله که در کنار نهر  عسگرخان و در محله 

 
1 . Valibeig et al 
2 . Nazarieh et al 
3 . Aqlmand et al 

به   بنا  این  قدمت  بود.  شده  واقع  چایی  دره  کوچک 
برمی دوره قاجاریه  طبیعی  ی  یخچال  تنها  و  گردد 

(. این یخچال  159است که سالم مانده است )همان،  
درواز  بیرون  چهل  در  تا  و  داشت  قرار  عسکرخان  ه 

مراسم  برای  ارومیه  اهالی  پیش  سال 
می   یسورچهارشنبه نهر  این  کنار  کنار  به  و  آمدند 

بر   و سرور  حوضچه مربوط به یخچال، مراسم جشن 
می  آن  پا  اصلی  نام  محتمال  و  دیگر  نام  داشتند. 

این   آب  است  گفتنی  است.  بوده  صدر  یخچال 
چایی تأمین  جو، نهر دره یخچال از نهر انشعابی شهر آ 

 (.573: 2019شد )عقلمند،  می

 نظام کارکردي گردش آب در باغات  4.2.5
و   قدر  قدیم،  ایرانیان  آیین  و  فرهنگ  در  سازی  باغ 
بر   گوناگون  نقوش  است.  داشته  درخور  منزلتی 

نشان تخت   یهاپلکان   های یوارهد ی  دهنده جمشید 
ارزش و اهمیت باغ در چشم، دل و ذوق ایرانی است  

خرم ) و  پاکند  باغ  571:  2013،  3عقلمند،  بنابراین   )
خاصی   اهمیت  از  معماری ایران  در  که  است  فضایی 

(. آب يکی  540: 2019برخوردار بوده است. )عقلمند، 
تشک اصلی  عنصر  چند  ايرانی    دهندهیل از  باغ  کلیّت 

باغ  آب  تأمین  چگونگی  به  توجه  بنابراین  ها  است 
مدیریت آب حائز    ییچیدهعنوان بخشی از نظام پبه

به  است  ايرانی  سازی  باغ   هنردر    کهی طوراهمیت 
نمی شکل محقق  آب  بــدون  فضا  و  گیری  )زارعی  شود 

 (. 44: 8201، 4سلطانمرادی 

شرایط  منطقه طبیعی  محیط  ازنظر  ارومیه  ي 
گذشته از  باغ  پرورش  برای  مساعدی  دور  بسیار  های 

روزافزون   رشد  به  توجه  با  است.  داشته  تاریخی 
هاي تاريخي درون يا  شهرها متأسفانه بسـياري از باغ

(؛  17:  2015،  5اند )عالیی ي شهرها از ميان رفتهحاشيه
بسیار   نیز  ارومیه  باغات  درباره  ما  اطالعات  بنابراین، 

(. باغات  282:  2005،  عقلمندو    دقیقیمحدود است )
دلگشا، باغ   عبارت بودند از: باغ  ارومیه  تاریخی شهر 

غ قبله، باغ فردوس، باغ والی، باغ عدالت،  سرداری، با

4 . Zarei and Soltan Moradi 
5 . Alaei 
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است   ذکر  به  الزم  ارومیه.  دانشگاه  باغ  و  نظمیه  باغ 
آبیاری باغات شهر ارومیه از طریق نهرهای منشعب  

 شد.ي شهر آجو تأمین میاز رودخانه 

 ها نظام کارکردي گردش آب در آسیاب 4.2.6
از   یکی  خویش  ظاهری  سادگی  با  آبی  آسیاهای 

رین نوع استفاده از انرژی پتانسیل  ترین و کاراتسالم
ي پایدار  ای از توسعهآب را به نمایش گذاشته و جلوه 

متأسفانه   و  است  آن  پی  در  بشر  امروزه  که  بودند 
  ؛ ساکت یزدی 85:  2003اند. )نقی زاده، متروک شده

(. استفاده از انرژی پتانسیل آب در  2015،  1و همکاران 
قدیم از  آن  مختلف  و  اشکال  بوده  معمول  االیام 

ماشین این  از  به هرکدام  آسیابها،  را  ویژه  آبی  های 
تکامل  صورت  ماشینیافتهباید  دانست  ي  ساده  های 

آسیاب136:  1994،  2)سرافرازی بادی  (.  و  آبی  های 
دانه  کردن  آرد  و برای  جو  گندم،  گیاهی  دانه  های  های 

و همچنین برای خرد کردن سنگ، ازجمله سنگ نمک  
می  گرفته  کار  به  گچ،  سنگ  و  و  )ململی  شدند 

يا 2008،  3گودرزنیا  پیدایش  آبی    یریکارگبه  (.  آسیاب 
مي  مربوط  زمانی  به  ایران  در  ایرانی  را  اقوام  که  دانند 

چشمه کنار  رودخانه  هادر  به  و  و  شدند  ساکن  ها 
پرداختند؛   زرع  و  نتیجهکشت  آسیاب   در  ها  بیشتر 

رودخانه  میکنار  ساخته  گندم  مزارع  و  شدند ها 
  (.2008، 4)پارسایی و گودرزنیا 

نوشته  به  آسیاببنا  محققان،  در  ي  آبی  های 
به داشتند.  بسیار  کاربرد  گ  ی طورایران  "    یرشمن که 

بل از اسالم حتی برخی از امالک  در دوره ق  نویسد یم
بوده  آسیابان  و  آسیاب  دارای  و  بزرگ،  )دقیقی  اند 

مظاهر  237:  2005عقلمند،   از  آسیاب  بنابراین  (؛ 
و   شهر  هر  در  پیش  سال  چند  تا  ایرانی  تمدن  خاص 

کوره و  همان قریه  بود.  آبادانی  دهی  امروز  که  طور 
آن   هنری  مراکز  و  سینماها  تعداد  به  را  شهرها 

منابر    ناسندشیم کثرت  و  مسجد  تعداد  روزگاری 
و   ده  هر  برای  بود،  شهری  آبادانی  و  بزرگی  میزان 

ي آبادانی بود. یا  کوهستان هم آسیا، سمبل و نشانه 
قناتی  می   کهی هنگام یا  رودخانه  آب  میزان  خواستند 

 
1 .  Saket Yazdi et al 
2 . Sarafrazi 

کلمه همین  با  بگیرند  اندازه  بیان  را  آسیاب  ي 
می می و  یکردند  سه  قنات  فالن  چهار  گفتند:  ا 

 (.85: 2003آسیاگردان آب دارد )نقی زاده، 

در هر شهری در قدیم آسیاب آبی    یبا  در ایران تقر 
آسیاب است.  داشته  گونه  وجود  سه  بر  را  آبی  های 

تنورهآسیاب  - 1اند:  نوشته پری،  های  یا    - 2ای 
شیبی،  آسیاب یا  چرخی  یا    -3های  ناوی  آسیاب  و 

عقلمند،   و  )دقیقی  آسیاب 238:  2005ناودانه  های  ( 
قدیم  از  ارومیه  آب شهر  وفور  علت  به  های  االیام 

بوده  سوم  نوع  از  آب  سطحی،  است  گفتنی  اند. 
آسیابمورد از  نیاز  منشعب  انهار  از  ارومیه  های 

می  تأمین  چنانشهرچایی  مشخصات  شد.  در  که 
حوزه  انهار  کل  ارومیه  جغرافیایی  شهرستان    169ي 

  33عب از شهرچایی  عدد درج شده، تعداد انهار منش
لیتر   برحسب  انهار  کل  دبی  و  بوده  بوده    9426نهر 

مهم انهار  است.  از:  بودند  عبارت  انهار  این  ترین 
آق حاجی  نهر پهلوان،  ارشلو،  آجو،  بره،  شهر  الواج، 

 چایی و دهوار. سنگر، دره

آن از  طبعا   استفاده و  جهت  انهار  آب  که  ي جایی 
به آسیاب می ها  گرفته  در  کار  محلی  شد  اصطالح 

همان واژه  که  آبراهه است نامیده می آباراه  در  ي  شد 
است   باقی  انهار  این  از  تعدادی  همچنان  حاضر  حال 

 چایی، شهرآجو و... مانند نهرالواج، دره 

بود   جاری  نوگچر  کوی  به  سربازخانه  از  که  نهری 
خانه  کل  به  نهر  این  آب  کوی  همین  شهر  در  های 

می  متوزیع  این  لحاظ  بدین  به شد  شهر  از  نام  نطقه 
مقسم نقطه  عنوان  به  و  بود  مشهور  المیاه  نوگچر 

به  می شهر  مهم  حساب  کوی  این  منظر  این  از  آمد، 
 گفتند. باشی یعنی محل تقسیم آب می ارومیه را بره

 های شهر ارومیه عبارتند از:نام و محل آسیاب 

آسیاب آن الف(  موردنیاز  آب  که  انهار  هایی  از  ها 
 شد: آجو تأمین می منشعب از شهر 

3 . Molmeli and Goodarznia 
4 . Parsaei and Goodarznia 
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قریه -1 با  آسیاب  آسیاب  این  گورستان  باالی  بند 
می  کار  سنگ  یل   -2کرد.  دو  )آسیاب آسیاب  درمانی 

پل  جنب  در  قویون  پل  به  نرسیده    - 3.  1سنگی بادی( 
خیابان   اول  دانشگاه  روبروی  آسیاب  باب  یک 

با    - 5و    4استادان.   سربازخانه  پشت  آسیاب  باب  دو 
ا کیلومتر  نیم  هم.  فاصله  در    - 7و    6ز  آسیاب  باب  دو 

محله  صومون جنب  در  ي  یکی  خلیج  اصطالح  به  آباد 
آخر.   در  دومی  و  جنب    - 8اول  در  آسیاب  باب  یک 

حالیهموزه )شهید  ي  دانشکده  خیابان  در  ارومیه  ي 
  - 10یک باب آسیاب در داخل سربازخانه.  - 9بهشتی(.  

یک    -11چایی.  چایی از نهر دره یک باب آسیاب در دره 
ناحیه  در  آسیاب  به باب  )نه ای  دقوزپله  کنار  نام  پله( 

دره  نهر  همان  از  حالیه(  )یخچال    - 12چایی.  بوزخانه 
به شهر  ورودی  نزدیک  در  آسیاب  باب  نام  یک 

  - 13درمانی )آسیاب دره( )میدان مجسمه سابق(. دره
داش  آسیاب  باب  دروازه  قاپانیک  نزدیک  درمانی 

(.  آب  تندحرکت  قاپان )  نام نهر داش مشهد یا بالو به 
یدی   -14 در  آسیاب  باب  آسیاب(.  یک  )هفت  درمان 

کوچه  - 15 در  آسیاب  باب  بیمارستان  یک  جنب  ی 
شهر به  نرسیده  آسیاب    - 16چایی  طالقانی  باب  یک 

بازارباش.   دروازه  در    - 17در  یورو  در  آسیاب  باب  یک 
دامنهعلی  کوه سیر.  کومی  در    - 18ی  آسیاب  باب  یک 

دا  " سیر.  جانوسلو  کوه  در    -19منه  آسیاب  باب  یک 
بهنق(   و  سلو  جانو  آسیاب  )وسط  بوزه  روستای 

خان دامنه منطقه  -20باغی.  ی  در  آسیاب  باب  ی  یک 
اسماعیل  -21بهنق.   آسیاب  باب  امتداد  یک  در  بیگ 

اسماعیلمدرسه خیابان  ی  چپ  انتهای  در  بیگ 
 (.255:  2019قرارداشت )عقلمند، 

ر محالت  نظام کارکردي گردش آب د  4.2.7
 قدیمی ارومیه

 های قدیمی شهر ارومیه عبارتند از:محله

 
می 1 کرپوسی  قویون  را  منطقه  این  امروزه  کرپی(  )داش  گویند. . 

می کار  باد  با  گاهی  احتماال  بود  بزرگ  خیلی  آسیاب  کرده این 
شد دو سنگ آسیاب  سرازیر میاست، آبی که از ناو این آسیاب 

آورد، از نظر تملک به یوسف باباخان آسوری را به گردش در می
 تعلق داشت.

یوردشاه  محله   -1 بازارباش  محله   -2ی    - 3ی 
هندو  محله عسگرخان  محله   -4ی  ی محله   -5ی 

درویشلرآغ و  یده   - 26داش  ی محله   -7درمان  محله 
  - 10ی دلگشا محله  -9ی نورگچر محله  – 8گورگه علی 

 آغاج ی قره حله م -11القدم ی مهدی محله

گورستان محالت  فاصل  حد  قرار  در  محله  های 
به  هزاران  محله  لهداشتند،  از  وسی شرف  گورستان  ی 

محله محله بازارباش،  گورستان  ی  با  بازارباش  ی 
محله جارچی  از  خان  و  محله باش  یا  یوردشاه  ی  ی 

محله و  آغداش  گورستان  با  آغداش  و  علی  هزاران  ی 
ی هندو و علی  ن قوچ، محله گورگه و آغداش با گورستا

محله و  ابوبکر  شیخ  گورستان  با  و  گورگه  هندو  ی 
قره گورستان  با  جدا  عسگرخان  هم  از  صندوق 

گورستانمی حقیقت  در  را  شدند.  محله  یک  مرز  ها 
محله می با  نشان  دیگر  پور،ی  )شفیع  :  2011دادند 

161 .) 

 ی یوردشاه: محله -1

از   که  بود  آجو  شهر  نهر  از  محله  ی رودخانه آبشخور 
داخل   یوردشاه  دروازه  از  و  شده  منشعب  چای  شهر 

می  سیراب شهر  را  محله  منازل  اغلب  ابتدا  و  شد 
سابق  می بازارباش  مسجد  طرف  به  سپس  کرد. 

می پیدا  جریان  امروزی(  )دقیقی)اعظم  و    کرد. 
هم  321:  2005،  3عقلمند  محله  این  مزایای  از  یکی   )

این  از  قبل  زیرا  بود  نهر  همين  شود  وجود  آلوده  که 
گرفت. منبع  ی ساکنان آن قرار می ابتدا مورد استفاده 

که   داشت  قرار  سردار  مسجد  نزدیکی  در  دیگری  آب 
واسطه استوانه به  و  طاقی  بنای  احداث  شکل  ی  ای 

خوابیده که با ده پله به سمت زیرزمین می رفت به  
گرفت  کهریزی که از قنات خاتون جان سرچشمه می 

آبمی منبع  قئرخ    رسید.  داشت  وجود  که  دیگری 
 ایاق مسجد مناره بود.

محله 2 از  بخشی  عمدتا  درویشلر  محله  آغ .  محسوب  ی  داش 
 شد.می

3 . Daghighi 
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 ی بازارباش محله -2

از   یوردشاه  محله  کردن  سیراب  از  بعد  آجو  شهر  نهر 
بازارباش  محله  به  کرده  عبور  اعظم  مسجد    کنار 

می می عبور  محله  منازل  اغلب  از  و  یکی  رسید  کرد. 
شهید دیگر از منابع آبی محله، کهریزهای مسجد علی 

مسجد   بودوکیل و  این  باشی  از  عبور  با  قنات  آب  و  ؛ 
به  مکانی  در  خانمحله  زمین  نام  سطح  به  باغی 

 رسید. می

 ی هندو محله -3

ای از نهر شهر آجو بود به این  یک منبع آب که شاخه 
شده  منشعب  سیراب   مرحله  را  منازل  اکثر  و    بود 

کرد. منبع دیگر، کهریزی بود که از مقابل مسجد  می
رضا و مسجد  با چند  آباد می خطیب  و اهالی  گذشت 

یکی   داشتند.  آب دسترسی  به  زیرزمین  به طرف  پله 
کوچه  در  کهریز  مظهرهای  از  یهودی دیگر  در  ی  ها 

خانه  مسلمان زیرزمین  که  بود  واقع  یهودی  یک  ها  ی 
 . کردندهم از آن استفاده می 

 ی عسگرخان محله -4

یک منبع آب این محله از نهر نووگچر که از شهر آجو  
می منشع در  ب  محله  دیگر  آبی  منابع  بود.  شد، 

بودند.   چاوشان  مسجد  و  میدان  مسجد    2نزدیکی 
زیرزمین  قئرخ در  نیز  کهریز  دیگر  این    2ایاق  از  خانه 

 محله وجود داشت. 

 داش و درویشلری آغ محله -5

محله  آغآبشخور  و  ی  قاضی  مسجد  کهریز  از  داش 
شده  منشعب  آرخی  آبارا  از  که  تأمین  نهری  بود 

د؛ و قنات با عبور از این محله در محلی به نام  شمی
می  زمین جاری  سطح  در  باغچا  همچنین  جوزلی  شد. 

محل نیز جهت تأمین آب در منازل مسکونی اهالی    5
 محله وجود داشت. 

 درمان )هفت آسیاب(ی یده محله -6

آجو   شهر  از  که  آرخی  آبارا  نهر  از  محله  این  آبشخور 
می  می منشعب  تأمین  منبع  شد  آبی  شد.  دیگر 

عرب  مسجد  مقابل  از  که  بود  عبور  کهریزی  باغی 
هفت می به  موسوم  ایاقی  قئرخ  در  کرد.  نیز  آسیاب 

این محله جهت تأمین آب وجود داشت. الزم به ذکر  
زیرزمین   در  ایاق(  )قئرخ  دیگر  آب  منبع  دو    2است 

استفاده   نیز  آن  از  اهالی  که  داشت  وجود  نیز  خانه 
 کردند. می

 گهگور ی علی محله -7

محله  شعبهآبشخور  بویونی(  )دوه  نهر  شهر  ی  از  ای 
کرد همچنین آب  چایی بود از حیاط منازل عبور می دره

محله  هفت کهریزهای  با  ی  منطقه  این  در  آسیاب 
دروازه  نزدیکی  در  و  شده  یکسان  زمین  ی  سطح 

پره توپراق  شهر  حصار  از  خارج  را  قلعه،  آسیابی  های 
و دو منبع آبی  .  (2010  شفیع پور،)  آوردبه گردش درمی 

قره  و  میریحیی  مساجد  نزدیکی  در  نیز  دیگر  آغاج 
 جهت تأمین آب وجود داشتند.

 ی نووگچر محله -8

منزل  دو  در  که  ایاق  قئرخ  دو  از  محله  این  آبشخور 
که   نووگچر  نهر  از  همچنین  و  داشت  مسکونی وجود 

می  منشعب  آجو  شهر  می از  تأمین  به  شد،  الزم  شد. 
ن محله از منابع آبی مقابل مسجد  ذکر است اهالی ای

لطفعلی  مسجد  و  القدم  سبب  مهدی  به  نیز  خان 
 كردند.نزدیکی به این منابع استفاده می 

 ي دلگشا محله -9

کهریز از  محله  این  نهر    یهاچاه آبشخور  از  و  عمیق 
می  منشعب  آجو  شهر  از  که  تأمین نووگچر  شد 

 شد.می

 القدمي مهدی محله -10
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های کهریزی بود که از  ق آبشخور محله از قئرخ ایا
ابوطالب و  القدم، مسجد حاج مهدي  مقابل مساجد

کرد و همچنین منابع  خان عبور می مسجد لطفعلی 
منزل مسکونی )قئرخ ایاق( )یکی از   2آبی دیگری در 

این منازل متعلق به شخصی مسیحی كه در  
 قرار داشت. ي شهید بهزاد دربندی(  کوچه 

 آغاج قره -11

 ن محله شناسایی نشد. متأسفانه آبشخور ای 

 گیریبندی و نتیجهجمع 5
از  يكي  عنوان  به  ديرباز  از  آب  منابع  به    دسترسي 

شهري در ایران و    یابیمکاندر    مؤثر ترين عوامل  مهم
تمدن  كلي    موردتوجه   هاسایر  بررسي  است.  بوده 

ايران   شهرهاي  ميان    ی خوببهجغرافيايي  وابستگي 
شهري نشان    زندگي  را  آب  منابع  به  دسترسي  و 

دهد که شهر ارومیه نیز  نشان می   ها ی بررس  .دهدمي
نام   به  رودی  کنار  و  نبوده  مستثنا  قاعده  این  از 

بنابراین عنصر آب نقش  گرفته است؛  چایی قرار  شهر
شکل  در  زیادی  نموده  بسیار  ایفا  ارومیه  شهر  گیری 

کرده   تالش  حاضر  پژوهش  راستا  همین  در  است 
تا به بررسی نظام آبیاری و سیستم پایگان آب    است

 در شهر ارومیه بپردازد. 

نشان   حاضر  پژوهش  آب    دهند ی منتایج  که 
به   نهری  توسط  ابتدا  ارومیه  شهر  نام  مصرفی 

رودخانه از  که  شده  شهرآجو  منشعب  شهرچایی  ي 
به داخل  بود فراهم می  انهار  آب این نهر توسط  شد. 

می  هدایت  امحالت  این  و  داخل  شد  از  گذر  با  نهار 
به  کرد  مردم را فراهم می   یازموردنمنازل مسکونی آب  

آب    یلدل این  نیمه)آلودگی  هنگام  در  جز  شب  که 
قابل آشامیدن نبود( مردم برای تأمین آب آشامیدنی  

كردند که این آب نیز  استفاده می  عمقکم   یهاچاه از 
دل داشت.    یل به  پایینی  بسیار  کیفیت  بودن  آهکی 

اد قنات  در  ارومیه،  مشروب  آب  تأمین  جهت  امه 
بررسی شد.  حفر  نشان  ارومیه  حاضر  پژوهش  های 

قناتمی مسیر  ارومیه  دهد  محل    کامال  های  پیرو 
ها در نقاطی  و آب قنات  بوده استگیری مساجد  قرار

قابل به   ایاق،  قئرخ  استبرداشت  نام  این    بوده  که 
قرار    عمدتا  نقاط   مساجد  کنار  بودندر    . دگرفته 

ایفا  قنات ارومیه  شهر  بافت  در  مهمی  نقش  ها 
قابل نموده  و  مهم  موارد  از  یکی  خصوص  اند  در  ذکر 

انشعابات قنات هدایت آن به مرکز تجمعات انسانی  
زیر   یا  و  مساجد  کاروانسراها،    یهاساختمان )مقابل 

منازل   که    سفیدانریش مربوطه،  کسانی  و  بزرگان  و 
داشتند(   قرار  باالتر  اجتماعی  مراتب  استدر  .  بوده 

سایر   و  مساجد  این  در  که    ییهامکان پیشینیان 
امکان دسترسی به آب کهریز را داشتند گاهی تا عمق  

متری )نمونه موردی مشاهده شده    7الی    6.25حدود  
علی  با  مسجد  و   26شهید  رفته  پیش  زمین  پله( 

که در   اندعنوان )قئرخ ایاق( بنا کرده فضایی را تحت  
می  تلقی  کهریز  مظهر  عنوان  به    مضافا  شود.  واقع 

مجموعه  چنین  کنار  در  گفت:  و  باید  ساختمانی  های 
بر   آب  مجرای  مسیر  طی  در  زمین  شیب  به  توجه  با 
کهریز، گاهی آب در اعماق کمتر از این حتی در عمق  

در  موارد  بعضی  در  و  متری  سه  یا  یک  یا  سطح    نیم 
می  که  جریان  کهریز    یهامحل یافت  مظهر  نیز  فوق 

می  این   شدهتلقی  توجه  جالب  دلیل  است.  به  که 
در  مسیحی  و  ارومیه  شرقی  جنوب  بودن  نشین 

شهر  نتیجه از  قسمت  این  در  مساجد  وجود  عدم  ي 
قسمت   این  آب  تأمین  و  است  نداشته  وجود  قناتی 

ت. در  اسعمیق بوده  یها چاه از طریق  عمدتا  از شهر 
لوله با  قناتادامه  محالت،  رفتهکشی  محو  ها  رفته 

شدند و رخت از زندگی ساکنان این شهر بربستند و  
گنجینه بی این  ورطهی  به  سپرده  نظیر  فراموشی  ی 

ها امروزه مشکالتی را  ی قناتشد. پر کردن ناآگاهانه
شهر   محالت  برخی  وجود برای  است  به  به    آورده 

به توجه  عدم  مثال  باعث  قنات  عنوان  وجود ها    به 
عرب  مسجد  در  رطوبت  است  آمدن  شده  باغی 

دچار    یاگونه به ارزشمند  مسجد  این  دیوارهای  که 
شده  حمام آسیب  آب  تأمین  احتمال  اند.  به  نیز  ها 

قنات  آب  از  استها  قوی  حمام    بوده  این  آب  زیر  و 
ریخته   دهوار  نهر  مانند  پیرامون  نهرهای  به  نیز 

است آب قنات و انشعاب آن در  شد. الزم به ذکر  می
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آشامیدن و سپس مازاد و    منظوربهشهر ارومیه ابتدا  
می  استفاده  کشاورزی  برای  آن  آب  تأمین هرز  شد. 

یخچال  درهآب  نهر  طریق  از  نیز  ارومیه  چایی  های 
آبیاری   در  استفاده  مورد  آب  همچنین  است.  بوده 

و   از    21  هاییاب آسباغات  منشعب  نهرهای  از  گانه 
شد و آب آشامیدنی باغات نیز  شهرآجو تأمین می نهر  

 . است شدهی مهای عمیق، تأمین از طریق چاه 

می   یجهدرنت نشان  حاضر  پژوهش  که  نتایج  دهد 
و   شدنگردش  قنات،    پخش  مسـیر  مجموعـه  از  آب 

روگذر،   شده    هاگرمابه نهرهای  تشکیل  مساجد  و 
و   توسعه  چگونگی  و  ارومیه   یریگشکلاست  شهر 

شامل   خانهکـه  محـالت،  بناهاي  استقرار  سایر  و  ها 
می  عمومی  راستاي  شهري  در  و  منطبـق  شود، 

دهنده به این نظام گـردش و تقسیم  هاي شکلمؤلفه
است؛  آب   شکلبوده  توسعهبنابراین  و  ی  گیري 

ارومیه، وابسته به نظـام آبیاری و سیستم پایگان آب  
 . بوده است
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