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  چكيده
زندگي اجتماعي مردم شـهر   فاضالب شهري و تأثيرات آن درموضوع اين مقاله به 

هـاي   زمـين  كـردن  يغنها فاضالب شهري منبع خوبي براي  قرن. پردازد مياصفهان 
 و شـهر  بهداشت زدن برهم ماية آن نقل  و  حملآوري و  جمع گرچها .زي بودركشاو

 ،در عصـر جديـد   .انگيخـت  برمي را شهريان اعتراض و شد مي شهرنشينان آسايش
چـه  كـه بايـد هر  اسـت  اي  ماند آلـوده  پس ديگر .تغيير كرد نگاه به فاضالب شهري

  .دشوسروصداتر از محيط شهر خارج  بي
از يـك   را فاضالب شهري اصفهان بارةحاضر اين دو رويكرد متفاوت در ةمقال

جديـد اگـوي    فنّـاوري  به كمـك  و سرانجام كند ميبررسي نيم پيش تاكنون   و  قرن
زمان با  كند كه چگونه هم بيان مي چنين هم. رسد به حل اين معضل ديرپا مي شهري

سؤال مقاله . سامان رسيد كشي شهر اصفهان نيز به اين فرايند و مرتبط با آن آب لوله
 اصفهان درويژه اهالي  به و كرد ماند خود چه مي با پس ها آن است كه بشر طي قرن

چـه  هر مقاله بـر ايـن فـرض اسـتوار اسـت كـه       .ندچه تدابيري انديشيد زمينه  اين
كرد، تـالش بـراي حـل    تر  مهممدرنيسم امر مهم بهداشت را براي مردم شهرنشين 

و   استـ تحليلي  توصيفي مقالهروش اين . تر شد هداشتي سريعمعضالت ديرپاي ب
  .دارد اي تكيه خانه بر اسناد كتاب

  .فاضالب، اگو، آب، بهداشت ةاصفهان، تاريخچ :ها كليدواژه
                                                                                                 

  m1350323@yahoo.com) نويسندة مسئول( دانشگاه اصفهان ،ايران دانشجوي دكتري تاريخ *
  دانشگاه اصفهان دانشيار گروه تاريخ، **

 17/3/1391: ، تاريخ پذيرش20/1/1391: تاريخ دريافت



  ... اصفهانفرايند حل يك معضل اجتماعي در مديريت شهري    76

  1391بهار و تابستان ، اولسال دوم، شمارة ، تحقيقات تاريخ اجتماعي

  مقدمه
 كلـي  امـر ، هـا  و عزل و سقوط آن پادشاهانو ها  همة سلسله كارآمدن  چگونگي روي وراي
 ،علـت  همـين  بـه  .اسـت » بستگي زيستن آدمـي بـه آب و غـذا   « جوامع انساني همةر د مؤثر

خوردن آب و غذا پايان . اي است كه براي مراكز جمعيتي برگزيده شد ترين واژه عام» آبادي«
 آدمـي . شـود  ماندة بدن ناميـده مـي   نكتة بعدي مربوط به آن چيزي است كه پس ،كار نيست

براي دفع  در كنار تالش براي يافتن آب و غذا، به اين نيز بينديشد كه محل و سيستمي   ،بايد
. منافات نداشته باشدات او و اعتقاد ،زندگي ،كه با بهداشت چنان آن ،دكنها تعبيه  ندما اين پس
تر، اين ضرورت  و آبادي شلوغ باشدتر  رونقنون جمعيت پرخاطر داشت كه هرچه كا بايد به
، ممكن است عفونت نشودقدر كه اگر بدان امر توجه كافي  آن. كند مي ماياننتر خود را  بيش

  .متالشي كند كانون جمعيت راو بيماري كل 
سـاله    هـزار   7ايـن آثـار   . توان در آثار هنديان يافت مي ترين نظام اگوي شهري را قديمي
هـاي آجـري و يـا     با ديـواره  را هايي براي هدايت فاضالب خود كانال هندياندهد  نشان مي

آثاري از مجراهاي  ،هاي شهر بابل و نينوا و نيز در جزيرة كَرت در خرابه. ساختند ميسفالي 
شـهرهاي قـديم يونـان و روم نيـز     . بـاقي مانـده اسـت   هاي همگاني  ريزگاه فاضالب و آب

 ،پاريس چونشهرهايي  .)1 /1 :1372منزوي، (داشتند روهايي به قطر دو تا سه متر  فاضالب
سيسـتم   از ،در اواسط قرن نوزدهم ،شهرهاي بزرگ اروپا تر بيشلندن و  و ،مهجدهدر قرن 

  .)2 /1 :همان(برخوردار بودند اگوي شهري 
بسـته بـه وضـع سـطح آب زيرزمينـي و       ،در ايـران موضـوع فاضـالب   تا همين اواخر 
  :شد مي حل روشبه دو  ،نفوذپذيري زمين

، ماننـد  بـود  پذيري زمـين زيـاد   كه سطح آب زيرزميني پايين و نفوذ يشهرهايدر ) الف
  ؛شد ميار خانه جذب زمين در كن يبا كندن چاه فاضالب تهران،
هـاي   چاه ، بايدبود زمين كم نفوذپذيري و شهرهايي كه سطح آب زيرزميني باالدر ) ب

  .)همان( دش ميو به بيرون شهر انتقال داده  تخليهبار  چند وقت يكفاضالب هر
يـك اليـه خـاك سـخت، فاضـالب      علت  به ،كهاست دوم  مورد اصفهان از شهرهاي
محصـوالت خـاص آن، چـون خربـزه، بـه       ،ازسوي ديگر. كند نميشهري در زمين نفوذ 

  فضـوالت آبـادي   ،كـه اول شـد   مـي تـدبير  پس بايد نظـامي  . خاك قوي و پربار نياز دارد
هـاي   آن فضـوالت بـه آغـوش نيازمنـد زمـين      ،دومو شـد   مـي اي از منطقـه دور   گونه به

  .رفت ميكشاورزي اطراف 
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كه ايـن   بوداي  چرخه طراحيرسيد  ياصفهاناي كه صدها سال پيش به فكر مرد  چاره
پـس،  . بـازگردد كشـاورزي   و بـه خـاك  شود هاي شهر دور  ها و كوچه ها از خانه ماند پس
ها نيست و ازسوي ديگر خـاك كشـت روسـتاها     ماند زمين شهر ياراي جذب پسسويي از

مردم  مكانسيم زندگي اجتماعيدر و تأثيري كه اين فرايند  تضاد. است سخت محتاج بدان
چگونـه  كنـد   مـي  بررسـي ايـن مقالـه   . است اصفهان برجاي نهاد موضوع پژوهش حاضر

و  پذيرفتنـد  مي راامدهاي آن و پيتأثيرات و تا كجا آمدند  ميشهرنشينان با اين چرخه كنار 
متحـول شـد و   نـاگزير   ،گشت، درمقابـل مدرنيسـم   ها مي اي كه قرن چرخه چگونه عاقبت
ماند بـدن خـود    سيستم اگو پس مدد هب كوشيد تاسرعت  هن بماشين و شهرنشيعصر انسان 

ايـن  در ها تا چه حـد   موضوع بهداشت آب شرب و نيز سالمتي آدم و را از شهر دور كند
روزگـار   آن هـاي  سراغ مطبوعـات و روزنامـه   به ترتيب نگارنده بدين .فرايند تأثير گذاشت

ـ تا  است كوشيدهرفته و  صـداي طبقـات مختلـف مـردم آن     الي اخبـار و مقـاالت    هاز الب
پنجـه   و فريادهايي كه شايد براي نسل حاضر، كه با اين مشكالت دسـت  .برتابدروزگار را 
  .كند، عجيب و شگفت باشد نرم نمي

مقدمة در بود كه مهندسان فاضالب  به موضوع نگاهي از بيرون با چه گفته شد همة آن
هـا چـون بـه زنـدگي      آن. خود را دارند ، اما مورخان اجتماعي ديدگاهنويسند مي آثار خود

 ،ويشخـ نيـاز  بشر براي رفع اين  كه خواهند دريابند شوند، مي مي ها نزديك روزمرة انسان
هاي فاضـالب و   چاه. خطر نيندازد، چه تدابيري انديشيده بود اي كه سالمت او را به گونه به

اي نـوع دوم،  در شـهره . زنـدگي اجتمـاعي وي داشـتند   بـر  اثـري  تشكيالت وابسته چـه  
، يعنـي مـدفوع انسـاني، بـراي شهرنشـينان چـه       زا بيمـاري مـتعفن و   اي هنقل مـاد   و  حمل

هـاي   فنّـاوري گذر زمـان و ورود  . كردند چگونه آن را از خود دور ميمدهايي داشت و اپي
  .شددر آن  چه تغييراتي موجب جديد

  
  وضعيت شهر اصفهان

در . رويـم  مـي  ل اجتماعيئگر مسا پژوهشسراغ يكي از پزشكان  به ،موضوع اين شرحبراي 
  :ه استوضعيت زمين اصفهان آورد توضيح

 آب كه است صورتي به اصفهان دهات اكثر و اصفهان شهر در زمين سطحي هاي اليه وضع 
 سختي به رس خاك از شده تشكيل هاي اليه زيرا ،كند نفوذ زمين اعماق به تواند نمي سطحي

  .)48 :1384 اديب، ( دهد مي نفوذ خود در را آب
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براي فاضالب شهري تنها راه ممكن حفر چاه در كنار  اوضاعيدهد كه در چنين  مي او ادامه
كند و راهي به اعماق زمين  نمي در ته چاه نفوذ« خانه بود، با اين مالحظه كه مدفوع انساني

فضوالت در چـاه  شد و پس از چند ماه سطح  ها در چاه مستراح متراكم مي پس تفاله. ندارد
  .)همان(» آمد و ناچار بايد اين چاه را تخليه كرد باال مي

خـاك اصـفهان و ازسـوي ديگـر بـا      كـردن   »جان كم«با  ازسويي طبيعت، كه گفتيم چنان
تـا چرخـة فاضـالب را     اسـت  ، خود بـه آدمـي يـاد داده   خاكهاي رس درون  اليهتشكيل 
يـاقوت حمـوي بـر ايـن حقيقـت       ،هجـري  در قرن هفتم. گردش درآورد و به كند طراحي

بـراي   رو از ايـن . اصفهان سنگ سـخت اسـت   زمين« :اصفهان نوشت دربارةانگشت نهاد و 
بهـاتر از جـاي ديگـر     در آن فضـوالت گـران   ،جهت اين  تر دارد و به كشت نياز به كود بيش

  .)259 /1 :1380 حموي، اقوتي( »است
مـردي از  « ،در اصـفهان  بازرگاني براي يـاقوت تعريـف كـرد    ،همين وضعيت شرحدر 

نمـود كـه جـايي كـه او قـرار       داد و شرط مي جا را ديدم كه به كساني خوراك مي بوميان آن
  .)همان(» كنند ]مدفوع[گذارد ادرار  مي

ش يا كناس كساني كه كودك. هاي فاضالب شهر قيمتي شدند محتويات چاه ترتيب بدين
بـه  و  ندبرد مي، به مزرعه ندداد مي، ورز ندكرد مي، خالي ندخريد ميموقع آن را  نام گرفتند به

نـاظري در دورة قاجـار ايـن     .پيداست كه اين كار چنـدان آسـان نيسـت   . پاشيدند خاك مي
  :زحمت كشاورز اصفهاني را چنين تحسين كرده است

موقـع و بـه    بـه كنند و  خاكستر كرسي و اجاق و بخاري خود را جمع مي ،در سرتاسر سال
كنند  طرف آن را به خارج باز مي از يك ،هاي فاضالب مستراح كامالً پر شده كه چاله هنگامي

چالـه آن را بـا خـاك و     شـدن پركنند و پـس از   اي مخصوص هدايت مي و به داخل چاله
 آمـاده  را مزرعـه  بـه  حمـل  جهـت  كود ترين مناسبت و بهترين و كنند مي مخلوط خاكستر

  .)211: 1368ويلز،  ( نمايند مي

و  درآمـد نـوكران  منـابع  هـا از   فـروش كثافـات خانـه    ،قـول تاورنيـه   بـه  ،كـه  جالب آن
تري داشـت،   ارامنه و نيز فرنگيان ارزش بيش افزايد مدفوع مي هم او. خانه بود كاران خدمت

تاورنيـه،  ( شـد  يمـ تر موجب تقويت زمين  بيش الكل،مصرف  علت به ،چون مشهور بود كه
 ةكشـت تريـاك در منطقـ    دوران رواج ،كه از اواسط دورة قاجار نكتة ديگر آن .)380 :1363

كـه از   ،اين محصول بسياري از مـردم اصـفهان  هنگفت ارزش افزودة  علت ، بهايرانمركزي 
همين امر بـر  . روي آوردند  ترياك كاشت بهفراوان با عالقة بودند، نااميد صنعت و تجارت 
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 .زمـين، افـزود   بـراي  مقـوي مواد اصلي منبع هاي كبوتر، دو  هاي فاضالب و برج رونق چاه
ايـن اشـتياق موجـب     .كردنـد  ها را اجـاره مـي   هاي فاضالب خانه ن چاهامالك كه  طوري به

ن اصـفهان،  اجـابري انصـاري، از مورخـ   . بـود شـده  بدنامي و طعن مـالك اصـفهاني نيـز    
البيت و لباس را فروخته و اراضـي   اثاث« مردم اصفهان ،ق  1310نوشت از سال  باره اين  در

هـاي فضـوالت    هاي كبـوتر و چـاه   برج...  جديده و كاريزهاي عديده از نو احداث كردند
همين امر موجب شد بعضي تهرانيـان مـردم    .)37 :1378جابري انصاري، ( »اجاره نمودند

اصـفهان مـدخل   « :نوشـت ي قلمـ  صـاحب و  بخوانند» كش خاكروبه« مسخره را بهاصفهان 
همان( »بادش از مخرج معتاد استع(.  

  
  تخليه  هاي قابل طراحي مستراح

هـاي   وضعيت مستراح .است دشوارها و تشكيالت آن  هاي مخصوص كناس تصور مستراح
  :چنين بوديك نسل پيش 

ها بود و اتاقكي بود با همان  تقريباً هميشه محل مستراح بعد از در ورودي خانه ،ها در شهر
ـ    گودال مستطيل شكل، معموالً با كف آجري كه سوراخ كناري آن به  ةجاي ارتبـاط بـا چال

در  ،ترتيـب  ايـن   بـه . با چاه بيـرون خانـه ارتبـاط داشـت     ]كه در روستاها بود[بيرون خانه 
هر خانه معموالً يك چاه مستراح هم وجود داشت كه با سوراخ  هاي شهر در كنار درِ كوچه

  .)112 :1384اديب،  ( نسبتاً گشادي به كنارة كوچه راه داشت

 توصـيف هاي خانگي شهرها بود، بايد بر ايـن   چه توصيف كرديم وضع مستراح همة آن
 و ساجد بودنـد وابسته به مو كه اغلب ميان بازار  بيفزاييم را نيز ها هاي عمومي شهر مستراح

  .)113 :همان ( سپاريم همان شاهد عيني مي را به توصيف آن
  

  ها حل   مشكالت و راه
امـا بايـد    ،ها وظيفة مهم تخليه و حمل فضوالت را برعهده گرفتـه بودنـد   كه آمد كناس چنان

د، خود بـر معضـالت بهداشـتي    يرس نظر مي كه مناسب و بهداشتي به با آن ،بدانيم همين چاره
گونه تروتـازه بـر پـاالن چهارپـا      ها را همان نبود فضوالت خانهممكن  چون. شهر افزوده بود

مدتي محتويات آن را كنار كوچـه   ،ها كردن چاه ناچار پس از خالي بهبه دهات برند، بريزند و 
تا خشك و فشرده دادند  ميمثالً ميدان محله، زير تابش نور آفتاب قرار  ،يا در محلي عمومي
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آن  دادند و سـپس  ورز ميكردند و  ميخاشاك و خاكستر مخلوط با  فضوالت راگاه  د، آنوش
هـاي فلـزي سربسـته     بشكهاز جاي پاالن االغ،  به ،دورة رضاشاه از. بردند بر پشت االغ مي را

تقـال فضـوالت را   هاي مكنده كار بـارگيري و ان  ماشين نيز 1340 ةاوايل دهاز . كردنداستفاده 
  .شد نقل مدفوع خود موجب آلودگي شهر مي  و  حملپس فرايند تخليه و . قدري آسان كردند

در  ،فرهنـگ اصـفهان   ةروزنامـ السـلطان و مـدير    باشي، طبيب ظل خان حكيم ميرزا تقي
سال  140او حدود . اي طوالني روند كار كناسان را منافي با بهداشت شهر ديده است رساله

  :هاي شهر را چنين توصيف كرد كوچهپيش، در روزنامة خود، اوضاع محالت و 
هـا را بـه خاكروبـه و     در هر كوچه بلكه در عقب هر خانه، كثافات بالوعه ،هر روز كناسان

گذارنـد تـا    هاي منازل آميخته، در كنار معابر انباشته، چند روز در معـرض آفتـاب مـي    زبل
 فرهنـگ  (نقـل نمـود     و  حمـل بتـوان آن را   ،بخير، خشك شـده واسطة حرارت آفتاب و ت به

  .)69ش  ،اصفهان

اي  انـدازه  عفونت در اغلب آن مواضـع بـه  «جا دانست كه  اين مشكل را از خان تقي  ميرزا
 ،آوري فضـوالت  خصوص در مواضعي كه بـراي جمـع   هب ،است كه تحمل آن متعسر است

موقع  هر ديگر مشكل آن بود كه كناسانجنبة ). همان( »ندا شده قرار داده ،مانند انبار و مركز
و انـد   فضـوالت مشـغول  حمـل  به آلوده هاي تنگ شهر و با آن چهارپايان  در كوچه از روز

 »دهنـد  جهت اين كار قرار نمي نمايند و وقت معيني به عبور و مرور را بر مردمان متعسر مي«
او براي رفع اين معضل پيشنهاد كرد كدخدايان محالت كناسان را ملزم كنند فقـط   .)همان(

نيز بايد . و باقي روز مردم را آسوده دارند را حمل كنند فضوالت» فجر تا طلوع آفتاب«بين 
گماشته شود كه بر كار اينان نظارت » الصحت محتسب حفظ«يا  »1پليس سانيتر«در محالت 

حتي  است؛ هبودنچنان عملي و فراگير  معلوم است كه اين پيشنهاد آنخوبي  به .)همان( كنند
انباركردن  ها و تل ، موضوع تخلية چاهكردند ميشده را رعايت  زماني گفته ةاگر كناسان فاصل

  .هاي عمومي برجاي خود باقي بود مكان ةدر گوش محتوياتشان
هـا و مـرگ    در اين چاه مندان لساخطر ديگري كه بايد خاطرنشان كرد، افتادن اطفال و 

طفلـي در  ، در يك مورد. شد مي گزارشها بسيار  اخبار در روزنامه از دست ايناز  .آنان بود
 اندوردر  ه شد كهاز درج خبر افزود پس و مردميدان كهنة اصفهان در چاه فاضالب افتاد و 

هـاي   چـاه اال از خطرهـاي  « انـد  جهـت آسـوده و ايمـن    از هـر  مردمالسلطان،  حكومت ظل
گونـه   ها باز است و اغلب موجـب ايـن   ها هميشه درِِِ آن فاضالب اصفهان كه در وسط جاده

  .)502 ش ،همان( »شود تلفات مي
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اي بـه نـام    كـه زمزمـة تأسـيس اداره    ،سال بعد  يعني حدود سي ،مشروطيتدوران در 
 هـا و  درخواسـت  از اولـين  هـاي فاضـالب   دادن چاه سامان ها افتاده بود، زبانسر  بلديه بر
، انجمـن مقـدس ملـي    ةاي بـه روزنامـ   در نامـه . داشتندكه مردم از آن اداره  بود انتظاراتي
هـا را برعهـده    مديريت تخلية چـاه  تا اي از بلدية درحال تأسيس درخواست كرد خواننده
در شـهر نياينـد بـه ايـن      ،وقت  اشخاص بگمارند كه كناسان اوالً روز، وقت و بي «بگيرد و 

هـاي خـود را كـامالً كـرده و بـه منـازل        ات كه ديده شده، قريب به طلـوع، بـارگيري  كيفي
به مصـارف  «درآمد سرشار اين كار را نيز  .)13، ش اصفهان انجمن مقدس ملي ( »برگردند

شـود   جه مينويسنده كه متو). همان( »بگذارند اهالي،بعضي مخارج بلديه، محض رفاهيت 
 غرض دخل اسـت  « افزايد ميگذاشت بالفاصله  نبايد اين وظيفة سبك را برعهدة بلديه مي

 »اسـت كليتـاً عـالم طبيعـت تمـام فضـوالت و كثافـات        ،از اين مطالب نبايد ملول شد... 
. هـا نداشـته باشـد    قدر گرفتاري داشت كه كاري با كناس اما آن ،بلديه تأسيس شد ).همان(

ايـن   كـرد  ها در كوچه هاي سرباز منازل شدن مردم از چاه براي خالص بلديه تنها كاري كه
ها پوشيده نيسـت،   هاي متعلقه به خود را كه سر آن ها چاه صاحبان خانه«دستور داد  بود كه
آيـا همـين دسـتور نيـز      .)29ش  همـان، ( »مسطح با كوچـه نماينـد و بپوشـانند    ،با سنگ

  ؟شددرستي اجرا  به
  

  هاي جديد حل  راهعصر رضاشاه و 
چنـان دسـت بـه     هـاي فاضـالب هـم    نبود سيستم فاضالب شهري، ماجراي چاهعلت  به

ثبات مديريت سبب  به ،كه عصري. گريبان سالمتي مردم اصفهان بود تا دورة پهلوي اول
 هـا خيابـان از   ده ،در شهر اصفهان. و دميدن نسيم تجدد، چهرة شهرها درحال تغيير بود

. ها عبور كرد و نظـام محلـه و مرزهـاي آن را درنورديـد     تنيدة خانه درهمهاي  ميان توده
 ، بلديه يا شـهرداري  ،مديريت شهري  ترين سازمان مؤسسات جديدي سربرآورد و عمده

  2.گرفت امرونق و قو
 در اوايل حكومـت رضاشـاه   .موضوع بهداشت براي شهرنشينان اهميتي دوچندان يافت

علـت   بـه  ،آب آشـاميدني مـردم   »امالح كلسي« ، هشدار دادسيدعلي جناب، از عالمان علوم
ترشـي  «چنين  هم. بوي آمونياك گرفته است آب شده وزياد  ،هاي فاضالب مجاورت با چاه

هضـم   و سـوء  3كه باعـث امـراض طحـال و سـوءالقنيه    » شود ها پيدا مي در بعضي آب چاه
  :او پيشنهاد كرد مردم اصفهان نيز مانند جلفائيان عمل كنند .)58: 1371جناب، (شود  مي
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عمـق بـود،    هاي جلفا و غيره با آهك اندود بود و سرگشاده و كـم  اگر مانند بعضي بالوعه
هـا را عميـق حفـر     ضرري جهت اين آب نداشت، ليكن از نـاداني و اهمـالِ نـوع، چالـه    

كنند كـه   م سر آن را مسدود ميبعضي ه. رسد االرضي مي كنند كه نزديك به آب تحت مي
  .)همان( كند شود و به زمين نفوذ مي حبس و انبار مي

هـاي اصـفهان بـود و مسـائل      تـرين روزنامـه   كه از مهم ،اخگر ةروزنام، 1309در سال 
هاي فاضالب سـنگ و   نظر داشت، پيشنهاد كرد بدنة چاه  زيردقت  اجتماعي و شهري را به

دو خطري كه آن روزهـا  ؛ ها شوند مانع افتادن افراد در آن ،نيز با گذاشتن در. ساروج شود
  .كرد مي سالمت و جان شهرنشينان را تهديد

نتيجـة   اغلب امـراض اهـالي ايـن شـهر در    « شود كه مي با اين مقدمه آغاز اخگرمقالة 
، ش اخگـر  (» آشاميدن آب كثيف است كه در نزديكي و حوالي چاه مبال حفر شده اسـت 

  :كند مي پس پيشنهاد. )484
آن با آهك و ساروج ساخته شود تا بعد بلديه وسـيلة   ةهاي بالوعه از قعر تا دهن چاه

بهتري را براي صحت و پاكي آن اتخاذ كند و چون بسا ديده شده است كـه روزهـا   
آور و  ها افتـاده و بـا يـك حالـت رقـت      ها اشخاص بزرگ در اين چاه اطفال و شب

سـپرند، مقـرر گرديـد كنـار       ت نادان خود مـي رسوايي خفه شده، جان به ملت بدبخ
موقع لزوم باز  نصب نمايند كه در ها زير ديوارها ساخته شود و در ها و كوچه خيابان

  .)همان(و خالي نمايند 

االرضـي   بار سخن از سيستم اگو و مجراهاي تحـت  براي اولين اخگر ةسال بعد روزنام
ژة عظيمـي  واما بدان سبب كه اجراي چنين پـر ، شمردحل    ميان آورد و آن را بهترين راه به

هـاي   چـاه سـاختن  ديد، پيشنهاد  از انتظار ميپول آن زمان بسيار دور  را براي شهرداري بي
 خانـة مرسـلين   پيشـنهادي كـه نمونـة آن را در مـريض    . كـرد فاضالب دو طبقه را مطـرح  

همان ابتدا  ازرا نساني فضوالت ا ،ترتيب اين  به .ديده بود) بن مريم فعلي  عيسيبيمارستان  (
كـه فضـا را    آن بي ،هاي پرشده را ها پيت و كودكشد كردن ميآوري  هاي فلزي جمع در پيت

  :بردند ميمتعفن كنند، به مزارع 
دار  طريق كه در طبقة زبرين مبال و در طبقة زيرين دو يا چند پيت بزرگ دسته بدين

ديگري را در زير مجراي مبال قرار بدهند و  ،كه يك پيت پر شد واقع باشد كه همين
منفذي باشد كـه بـا بسـتن     ها داراي در و سرپوش محكم بي مخصوصاً بايد اين پيت

ها به مشـام عـابرين    اي از آن ترين رايحه ها كم ها از كوچه ها درموقع عبوردادن آن آن
  .)633 ش، همان(نرسد 
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و  بـرد   پـي مذكور  ةسخنان روزناميك سالي طول كشيد تا شهرداري اصفهان به اهميت 
  :كردصادر هاي يكي از محالت شهر را  چاهدهي  ساماندستور 

آباد اخطار شده است كه تا  وسيلة اعالن به عموم ساكنين محلة شمس ازطرف ادارة بلديه به
هـاي    هاي مستراح منازل خود را به داخل خانه تغييـر داده و مسـتراح    روز ديگر چاه هشت

  .)745ش ، همان(خانة مرسلين ساختمان نمايند  طابق مستراح مريضمنازل را م

ها در دستور كار شهرداري اصفهان قرار  هاي فاضالب خانه سازي چاه كه به ،يك ماه بعد
هـاي فاضـالب    و چـاه  ودشـ كار  به ابتدا دستدر گرفت، روزنامه از شهرداري خواست خود

  :مردم عادي نيز ياد بگيرندگونه بسازد تا   مؤسسات وابسته به خود را آن
اطالعـي   كه اين امر روي يك جريان صحيحي انجام پذيرد و دوبـاره بـر اثـر بـي     براي اين

بار سابق پيش نيايد، مـا معتقـديم كـه اوالً مـأمورين      صاحبان منازل، همان وضعيت كثافت
نقشـة   منزلي بايد بالوعـة منـزل خـود را مطـابق     ها اخطار نمايند كه هر صاحب بلديه به آن

مثـل  (ادارة بلديـه چنـد نمونـه در بعضـي از مؤسسـات خـود        ،ثانياً .ساختمان نمايد هبلدي
مطابق بـا   ،نظر يك نفر معمار   تحت ) غيره و ،خورشيد، دارالمجانين، ادارة بلديه ةخان مريض

هاي خـود را    بهترين اسلوب، ساخته و مردم را وادار كند كه مطابق همان چند نمونه بالوعه
  .)754، ش همان(ساختمان نمايند  ) كوچك يا بزرگ، منتهي با اختالف قوة خود ( 

اما از آن  ،پيدا كرده باشد رواج چندان هاي فاضالب دو طبقه ساخت چاه رسد نمي نظر به
  .دار حلبي استفاده كنند هاي در هاي كهنة كثيف از پيت جاي جوال سان ياد گرفتند بهبعد كنا به

  
  الگوبرداري از عصر صفوي

 ،شـد  نقش جهان انجـام  حوض وسط ميدان  ساختهايي كه براي  حفاري در پي ،سال بعد
همـين امـر   . اين مجرا با آجر ساخته و پرداختـه شـده بـود    .دشزميني كشف يك نقب زير

  :نظر دهد اخگر ةاي شد تا روزنام بهانه
مسگرها پيـدا شـده بـود و     ابتداي بازار پيدايش اين نقب و مجرايي كه در دو سال قبل در

دارد   شاه بوده است، مسلم مـي  ميدان ازطرف بلديه روي آن پوشيده شد و كامالً مانند نقب 
هـا و كثافـات    ي آببرا)  االرضي مجراي تحت ( كه در زمان صفويه شهر اصفهان داراي اگو 

كـه    شهري بوده است و عقيدة ما اين است كه ادارة بلديه موظف است در اولـين مـوقعي  
و مجـرب در اطـراف    ،بـا اطـالع   ،وصِمهندسـين مخصـ    وسـيلة  آن اجازه بدهد، به ةبودج

كه از چه نقطة شهر شروع و در چه مكـاني   هاي اصلي اين اگوها و اين ن رشتهآورد دست به
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قـرار گيـرد،   )  ولو براي يك قسـمت شـهر باشـد    ( استفاده   ه و ممكن است قابلشد  ختم مي
عمل آورد، و حاال چه موقعي به اين كار مهم و اساسي خواهد  تحقيقات و اقدامات الزمه به

  .)843ش  ،همان(بايد منتظر اجازة بودجة بلديه شد  ،پرداخت

الگـوي سيسـتم اگـوي عصـر      طبـق انتظار داشت سيستم اگوي شهر اصفهان  شد ميآيا 
چنـين   اجـراي  بودجـة اندازي شود؟ هرچه بود شـهرداري اصـفهان    صفوي بازسازي و راه

همـين   ،چند ماه بعـد . ماند حد آرزو باقي مي هايي در پس چنين حرف ،اي را نداشت پروژه
تصوير كشيد تا زشتي و سياهي شـهر را در فقـدان    هاي اصفهان را به روزنامه يكي از كوچه

انـد،   ن عـادت كـرده  وضعيتي كه بدااز ها را  تم اگوي شهري به رخ مديران بكشد و آنسيس
  :مناسبت نباشد ي مورخ اجتماعي بياي كه شايد تصور آن برا كوچه. آگاه كند

دو . كنـد   هاي بالوعة متعدد آن هميشه يك عده كناس را به داخل اين كوچه جلب مـي  چاه
هاي كذايي در اين سر و آن سـر مشـغول تخليـة     پيتنفر سه نفر با دو سه رأس االغ و آن 

باشند و چند نفر ديگر نيز خاك و خاكستر اطراف را، كه با زحمت زياد   ها مي محتواي چاه
هاي مخصـوص خـويش مشـغول     ها ريخته با آب باالكني اند، در كنار چاه آوري كرده جمع

دانيـد عمـل ورزيـدن و      م كـه مـي  باشند و سپس ه  ها مي درآوردن و ريختن روي خاشاك
شود كـه بـوي گنـد كثافـات       كردن كود شروع و باالخره نتيجة اين عمليات چنين مي چاق
 هر موقعهاي اطراف آن متصاعد و ازطرف ديگر  در تمام فضاي كوچه و خانه طرف يك  از

هاي آلوده به هزاران ميكـروب   هم وزيدن بگيرد، تتمة اين خاك و خاشاك  كه باد يا نسيمي 
واقعاً چه  ،چپاند  و كثافت را در هوا پراكنده و به حلق و حلقوم فرزندان خلف داريوش مي

  .)905ش  ،همان! (هوا و چه نعمتي باالتر از اين

 رفتـه    رفتـه مردمي كه . ادامه داشت انتقاد از وضعيت بهداشتي آب شهر نيز در اين مدت
توانستند ديگر از آب  كردند، نمي جاي زندگي خود احساس مي  جايدر  مدرنيسم را تأثيرات

در انتقاد از وضـعيت   اخگربه اين تصويري كه روزنامة . هاي شهر بنوشند آلودة چاه يا مادي
  :است توجه كنيد هادهبرجاي نهاي شهر براي ما  ماديآب 

شويد كه درمقابل او فـالن    اي از نهر آب مي هاي خود را در همان نقطه سبزي فروش سبزي
هـاي يـك عـده از     مشغول شستن كثافات دواچي ]بچه ةكهن ةشويند[ شوي واچيد ضعيفة 

خواهيد ديد كه يك  ،هاي محله است و اگر قدري هم مجراي نهر را گرفته باالتر برويد بچه
باشـي   مـال  هر افتاده و قدري آن طرف هم آقاي كـاله الشة مردة سگ در يك گوشة همان ن

  .)631ش  ،همان( كردن نهر است هاي خويش و سياه مشغول شستن كاله

علت اعتراض شديد مردم شهر، از زبان و قلم روزنامه، يكـي آن بـود كـه در     گمان بي
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هاي شـهر پـا نهـاده بـود، جـا       زندگي متمدن به خيابان هرامظ از اتومبيل كه ،جديد اوضاع
تـراكم جمعيـت و    ،ازسـوي ديگـر   .شـود  رفـع  سـرعت  هبداشت نقاط سياه روزگار سابق 

شدن شهر، كه ريشه در همان مدرنيسم رضاشاهي داشت، ايـن چنـين معضـالتي را     بزرگ
  .كرد دوچندان مي

  
  پهلوي دوم و معضل آب و فاضالب ةدور

هاي زيادي در اصفهان كشيده شد و چند خيابان اصلي  خيابان. پايان رسيد  عصر رضاشاه به
هـاي فاضـالب    شهر سياهي آسفالت را نيز بر خود ديدند، اما باز هم مشكل آب شهر و چاه

ازسوي سازمان  نوپايي تئهي ،1329در سال  .ها برجاي بود هاي زنندة كودكش آن و صحنه
اميرقلي اميني، كه از ابتـداي سـال   . ن شهر را بررسي كندبرنامه به اصفهان آمد تا نيازهاي اي

 كـرد، طـي مقـاالتي    را مديريت مـي  اصفهان ةرا به زمين نهاد و روزنام اخگر ةروزنام 1322
جـا شـهري    نوشت ايـن  اميني. هاي اصفهان پرداخت به تشريح نيازمندي ت مذكورئبراي هي

هـاي   است، امروز ندارد، هنـوز چـاه  دهد در عصر صفويه اگو داشته  آثار نشان مي«است كه 
قبـل اجـداد مطهرمـان خـالي      كنيم كه هزارهـا سـال   همان صورتي خالي مي آن را به ةبالوع
ننگ از دامان عزت و آبروي مردم ايـن شـهر پـاك نشـده      ةترين لك اند و اين بزرگ كرده مي

اول نيازهاي اصفهان  ةرا در درج» اصالحات بهداشتي« هروزنام .)680، ش اصفهان (» است
  :افزايد مي دهد و مي قرار

 خوش دست تر كم آن مردم بايستي و است معتدلي وهواي آب داراي كه اين با اصفهان شهر
 آب هاي چاه مجاور آن ةبالوع هاي چاه چون سفانهأمت ولي بشوند، مختلف هاي بيماري آفت
شـهر   هواي شود، مي اقدام كشاورزان طرف از روزه همه ها آن تخلية براي عالوه و به است
  .)همان( است متعفن دائماً

 »باشـند  به انواع امراض مـي  اغلب ساكنين آن رنجور و زرد و الغر و مبتال« كه نتيجه آن
بايد درنظـر داشـت در آن زمـان برقـراري سيسـتم اگـوي شـهري را از وظـايف          .)همان(

 ،بنـابراين . دار اين امر شود كردند سازمان مستقلي عهده دانستند و تصور نمي ها مي شهرداري
زند حتي اگر با وضع عوارض تـازه بتـوان درآمـدهاي شـهرداري      اميرقلي اميني تخمين مي

ايـن كـار    ةيليون تومان هم رساند، بـاز شـهرداري از عهـد   م 6به  كرد واصفهان را دو برابر 
كـم  بـا سـود    واميولت بايد به شهرداري اصفهان آيد، پس سازمان برنامه يا د سنگين برنمي

سـال ديگـر هـم شـهرداري اصـفهان از محـل        50مسلماً تا  ،صورت اين اعطا كند و درغير
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ب هاي اين شهر مجاري فاضال ها و كوچه درآمدهاي خود هرگز نخواهد توانست در خيابان
 .)همـان ( برهانـد آور  هوايي را از اين وضع ننـگ  و آب  و شهر به اين زيبايي و خوش بسازد

 وامها عضو انجمن شهر بود و به امور اجرايي آشنايي كامل داشت، حدود  نويسنده، كه سال
  :شمارد را چنين برمي خود نظر  مورد

ميليـون تومـان اعتبـار قرضـه بـه شـهرداري تهـران         100كشي شهر تهران  دولت براي لوله
هـاي   كشـي  سازي و خيابان ميليون تومان اعتبار هم براي اگو 30دهد، چه مانعي دارد كه  مي

  .)همان( شهر اصفهان بدهد؟

شـهردار وقـت، طـي     ،قلـم  صـاحب ، 15/7/1329ت مذكور بـه تـاريخ   ئپس از رفتن هي
دار تشريح كرد و از وي خواست  شهر و شهرداري را براي استان ناكاسفگزارشي وضعيت 

ميليون توماني براي شـهرداري اصـفهان    5نظر موافق سازمان برنامه را براي اعطاي يك وام 
  :هزار نفري اصفهان افزود 200اوضاع شهر  ةدربار قلم صاحب. جلب كند

كثيف و نامطلوبي واقع شـده و  ها با وضع بسيار  هاي مستراح در اين كوچه كه چاه بدتر اين
هـاي   هاي آب آشاميدني اغلب نزديك چاه چون آب مشروب اهالي هم از چاه است و چاه

مشروب اين شهر آلـوده و باعـث بيمـاري     هاي طور قطع اغلب آب مستراح واقع است، به
  ).100001174 شمارة سند اصفهان، ةمنطق ملي ةخان بكتا و اسنادسازمان (است 

  :تار بيان كرد  و  تيرهاو وضعيت مالي شهرداري اصفهان را بسيار 
 پرداخـت  بـه  قـادر  دارد، كه قرض ريال ميليون 20شهرداري، با وجود قريب  آمددر چون
 آب ازقبيـل  ،شـهر  اساسـي  اصـالحات  به تواند نمي البته نيست، هم خود روزانة هاي هزينه

  .)همان( دنماي اقدام، كشي خيابان و ،رودخانه وضع اصالح اگو، ساختمان مشروب،

  :دار خواست در پايان از استان
ميليـون ريـال    50مستدعي است مقرر فرمايند موافقت سازمان برنامه را نسبت به دريافـت  

نظـر    موردنسبت به اصالحات  قرض جلب و قرار پرداخت آن را به اقساط بدهند كه بتوان
  ).همان(اقدام نمود  "االهم فالهم"نظرگرفتن با در

به وزارت كشور ارسال با نظر موافق عيناً «دار اصفهان در پايانِ نامه نوشت  چه استاناگر
گونـه اقـدامات    تر از آن بود كه بتوان بـه ايـن   زمان وضعيت عمومي كشور آشفتهآن  ،»شود

اختيـار شـهرداري    همين مقدار پـول نيـز در   كه رسد نظر مي بسيار بعيد به. اساسي دست زد
  .قرار گرفته باشداصفهان 
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ـ  هاي شدن صنعت نفت با بحران ملي هاي سال  و سـر آمـد   هپياپي و جيب خالي دولت ب
، اما كسي شدها واريز  تري از نفت به جيب دولت درآمد بيش. مرداد اتفاق افتاد 28كودتاي 

  :نوشت 1332ر اواخر سال د چهلستون ةروزنام. نرفتسراغ اگوي اصفهان   به
 عفـنِ هاي مردم اين شهر اين است كه از صبح تا غـروب دچـار بوهـاي     يكي از گرفتاري 

كه اگو براي اين شهر سـاخته نشـده،    كه يقين داريم تا وقتي با اين. باشند مدفوعات خود مي
هـا بگذريـد،    گـاه از كوچـه و خيابـان    اين گرفتاري باقي است، صبح، ظهر، عصر، گاه و بي

عفن تمام آن محوطـه را  نتيجه بوهاي باشند و در هاي مستراح مي اهية چاي مشغول تخل عده
  .)114، ش چهلستون( پركرده است

 .درخواست داشـت  شهري را كنار نهاد و فقط دو روزنامه پيشنهاد پروژة پرهزينة اگوي
هـا و   شـب  (مخصـوص   يتعيـين زمـان   ، يعنـي بـود  پيش ارائـه شـده  ها  كه سال يكي همان

ها خريداري شود و  چند ماشين بزرگ براي تخلية چاه « دوم ،ها تخلية چاهبراي ) ها دم سپيده
ماشين مـدفوعات    وسيلة مواقع معين به هاي مخصوص موظف باشند در در تمام شهر عمله

را  اين موضـوع ، مدير روزنامه، جنبة اجتماعي صدرهاشمي محمد .)همان( »را خارج نمايند
  :كند مي بررسيچنين 

اهالي اصفهان چون تـا  . تر نيست اندازة حمل مدفوعات زننده چيز به ارد هيچو براي يك تازه 
خصوص كه  هب. اي به وضع مذكور عادت كرده، شايد زشتي آن را خيلي توجه ننمايند اندازه

اي را منزجـر   ها تلي انبوه از خاكستر و كود تهيه شـده كـه هـر بيننـده     گاهي در كنار كوچه
  .)همان( كند مي

 هـاي  اي بـا ماشـين   عده 1332كه در سال  يابيم مي در مذكور ةروزنام گزارش متن ايناز  
  .هنوز در اصفهان متداول نبوده است  فنّاوريين ا ظاهراًاما  ،ندا همخصوص مكنده آشنا بود

كشي بسيار توجه  موضوع اگو و نيز آب لولهبه در محافل اجتماعي شهر  1336در سال 
بـا   ،اميرقلـي امينـي  . كـرد  وع اشـاره مـي  دو موضـ  آن اهميت يكي از هو هركس ب دكردن مي

كـه بـا   ، چرادادكشـي آب ارجحيـت    بـر لولـه   را توجه به اگـو  ،فقر شهرداريدرنظرگرفتن 
  :و نوشت ماند خود از آلودگي محفوظ مي ها خودبه برقراري سيستم اگو آب مشروب چاه

سيماني هدايت كرديم و انتقال داديـم و   هاي چدني يا ها را به داخل لوله اگر مجاري بالوعه
 ،هاي هر چاه بالوعه به داخـل چـاه آب مجـاور آن گرديـديم     مانع نفوذ ميلياردها ميكروب

وسيلة نصـب تلمبـه و    هاي خارج محفوظ يا به برد ميكروب ممكن است چاه آب از دست
 آب اگـر  كـه   درصـورتي ...  بمانـد  مصـون  خـارجي  ميكـروب  حملة هر از ها بستن در آن
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 كنـوني  بـار  ننـگ  صورت به بالوعه هاي چاه ولي ،شود پخش لوله با و تصفيه شهر مشروب
 و كوچـك  هـاي  خانـه  فضـاي  هـا  آن نفرت و گند بوي كه اين از گذشته بمانند، باقي خود
 تعفـن  بـوي  بـه  آميختـه  هميشـه  را پرجمعيـت  محـالت  داخـل  تاريك و تنگ هاي كوچه
 گردد، مي عمومي بهداشت بنيان خرابي موجب هرچيز از بيش تعفن بوي همين و سازد مي

هـاي فضـوالت را    و گالـه   هاي پيت روز قافله ةهم كه ها كودكش بار ننگ و آميز تهوع مناظر
به خدا براي كساني كـه آبـروي مملكـت     ،دهند ها قرار مي در منظر و مرئاي عابرين خيابان

ميكـروب و هـر عيـب و    تـر از هـر    بار كشنده چند هزار سالة خود را دوست دارند هزاران
  . )316، ش مجاهد(نقص ديگري است 

زمـان   كه پيشنهاد كرد هر دو كار همبود  تابانقدر در دل نويسنده  نور اميد آن ،همه با اين
  :انجام پذيرد

هاي خارجي يا يك يا چند شركت خارجي  شهرداري بتواند قراردادي با بانك كه  درصورتي
ي آب و احداث اگو را توأماً و در يك كانال انجام دهند و در عرض كش منعقد نمايد كه لوله

سال به اقساط طلب خود را دريافت نمايند، البته اين دو عمل بايد حتماً و بـدون   30مدت 
  .)همان( جا و در آن واحد انجام بگيرد شك و شبهه و ترديد يك

  
  )سازي اگو كارگاه لوله (نخستين قدم 

گـام مهمـي    جايي رسيد و دو سال بعد بـراي سـاخت اگـوي شـهر     سرانجام اين تقالها به
كارگـاه   دار، ، اسـتان فرزانگان، و اصفهان دورة ملكي، شهرداردر  1338در بهمن . برداشتند

در مراسـم پرشـور افتتـاح آن روز ششـم بهمـن       .شدسازي و اگوي شهر اصفهان برپا  لوله
منتهـاي آمـال و آرزوي     هان راشهردار اصفهان ساخت اگوي اصـف  ،در محل كارگاه 1338

دار وقت ضمن شـرحي از تاريخچـة    استان ،در همين مراسم. اهالي محترم اصفهان دانست
  :ماجرا چنين گفت

آمدنـد، لـزوم    روزي كه بنده به اصفهان آمدم اغلب آقايان كه به ديدن اين جانـب مـي  
جهت در اولين  اين از. شدند كشي آب مشروب و ساختمان اگوي شهر را متذكر مي لوله

موضـوع را بـا جنـاب آقـاي خسـرو هـدايت، قـائم مقـام          ،سفري كه به تهـران رفـتم  
وزيري در سازمان برنامه، در ميان گذاشتم و از ايشـان خواسـتم دسـتور دهنـد      نخست

خاصـه  . اشكاالت اداري برطرف شود و سازمان برنامه جداً اين موضوع را دنبال نمايند
 پنجاه هزينة آن، سهم بسزايي در اين كار دارنـد  اخت صديبا پرد ،كه مردم اصفهان اين

  ).509، ش همان(
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هـاي   درصـد آب   98نظر پزشـكان شـهر    ردار اصفهان با ذكر اين موضوع كه بناب استان
سـپس كارگـاه مـذكور    . اين اقدام تأكيد دوباره كـرد بودن  ضرورياصفهان آلوده است، بر 

هايي كه قرار بـود روزي در دل خـاك    لوله؛ دكررا آغاز هاي بتني  و ساخت لولهشد افتتاح 
  .فاضالب شهر را هدايت كنند

  
  تأسيسات اگوي شهر

دار وقت، در  استان ،»دها« رااولين كلنگ اگوي شهر اصفهان  1340فروردين  25در  سرانجام
در اين مراسم . ميان هلهله و شادي مردم و بزرگان شهر در اطراف ميدان خواجو به زمين زد

هاي بتني  صد لولهدر 70يك سال قبل شروع شده و  ساختمان اگو از « :دار گزارش داد استان
  .)575همان، ش ( »شروع خواهد شدها  نصب لوله آن تدارك شده و از امروز

  :داد خبرمراسم جزني، معاون امور اجتماعي سازمان برنامه، ادامة  در
هـاي   كه ساختمان لوله ،اول آن مرحلة. شود ساختمان اگوي اصفهان در سه مرحله اجرا مي

كيلومتر  35كيلومتر آن ساخته شده و  50بتني است، از يك سال قبل شروع شده و تاكنون 
هاسـت كـه از امـروز     وم نصب لولـه قسمت د. ديگر آن تا سه ماه ديگر ساخته خواهد شد

اه قسمت سـوم آن نصـب دسـتگ   . گردد كار مربوطه، آغاز مي شركت زروان، پيمان  وسيلة به
  ).همان(تصفيه است كه مقدمات آن تهيه شده است 

ميليون ريال است كه نصف  170ساختمان اگو بيش از  ةاو گزارش داد كه جمع هزينة پروژ
كشي  لولهدر مورد . آن را سازمان برنامه و نصف ديگر را شهرداري اصفهان متقبل شده است

  .)همان( پيش خواهد رفتزمان با اگو  اطالع داد كه اين پروژه همنيز ب شهر آ
شركت زروان كار خود را با حفر كانـال بزرگـي در خيابـان چهاربـاغ و سـپس ديگـر       

در شـهريور  . ديها رسان دنبال آن انشعاب اگو را به خانه و به كرد آغازهاي اصلي شهر  خيابان
 ساي ادارات دولتي از تأسيسات و اقـدامات شـركت  ؤاي از خبرنگاران و ر عده ،همان سال

متـر   400داد در اين مدت حـدود   خبرجا سميعي، مديرعامل زروان،  و در آنكردند  بازديد
البتـه تـا آن زمـان فكـري     . گرفته است انجامهفت متري زمين  و گذاري در عمق شش لوله

بايد حتماً براي ساختمان  « كه بود بر آنفاضالب نشده بود و خود شركت  ةخان براي تصفيه
هاي فاضـالب   دهند سر لوله كرد، زيرا ادارة كشاورزي و مردم اجازه نميخانه فكري  تصفيه

  ).598ش  ،همان( »درود متصل شو به زاينده
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دار وقت، از تأسيسات  مناسب بازديد مهندس پارسا، استان به ،دو سال پس از آن تاريخ
اري گـذ  شركت زروان اعالم كرد كه تا آن زمان لولـه  ةهاي فاضالب شهري نمايند و كانال

 مسـئلة دار بـر   اسـتان  ،در همـين بازديـد  . رسـيده اسـت   كيلـومتر  80 به فاضالب در شهر
خانـه   تصـفيه  ةمناقص آگهي «: خانة فاضالب نيز انگشت نهاد و اعالم كرد تصفيه ةماند معطل

منتشر شده و قرارداد آن هم با سازمان برنامه منعقد گرديده كه قريباً سـاختمان آن شـروع   
  .)689ش  ،همان( »خواهد شد

  
  تأسيسات آب در آتشگاه

از پـس  ، چند ماهي 1340در مهرماه سال . زمان با اگو پيش برود كشي آب هم مقرر بود لوله
دار وقت، كه به تهران  ها منتشر شد كه استان شروع ساخت اگو، اين خبر خوش در روزنامه

ميليـون تومـان    10و مبلـغ  كنـد  توجه اولياي امـور را جلـب    است هكرده بود، توانستسفر 
 ريشـة  « :نوشـت خرسـندي  بـا   مجاهـد ة روزنامـ . كشي آب شهر از آنان بگيرد لولهمنظور  به

درسـت و   هاي بومي بركنده خواهد شد و ما داراي افـراد و جوانـان تـن    بسياري از بيماري
  .)603، ش همان( »شادمان و نيرومند خواهيم بود

، هاي اوليه و اساسي براي حل دو معضل اساسـي شـهر   قدم ،1340ترتيب در سال  بدين
  .برداشته شد ،كشي آب اگو و لوله

در  را كشي آب اصفهان وزير وقت، كلنگ لوله اسداهللا علم، نخست ،1342اسفند  25در 
مناقصه شده و كار خود را آغاز  ةبرند» نوكار«محل كوه آتشگاه به زمين زد و شركتي به نام 

  به ،سال بعد. شدهمين شركت واگذار  خانة اگوي شهر نيز به سيسات تصفيهساختمان تأ. كرد
اطالعـات   ،خانة اگـوي شـهر   كشي و تصفيه رسا از تأسيسات لولهمناسبت بازديد مهندس پا

موضوع بسيار  ةهاي كار در اختيار جرايد محلي، كه با عالق تري از اقدامات و پيشرفت بيش
  :گفتدر اين بازديد مهندس شركت نوكار  .كردند، قرار گرفت را دنبال مي
كيلـومتر   52هـاي شـهر    هاي اصلي و كوچه كشي آب در خيابان در برنامة فاز اول كلية لوله 

كيلـومتر خواهـد    60گذاري از منبع آب تا دروازة شهر حدود  خواهد بود كه با قسمت لوله
  ).742همان، ش ( شد

متر دو شير مخصوص  200در هر رفت و گ ميها در عمق يك متري زمين قرار  اين لوله
سپس از محل منبـع آب شـرب در كـوه     ،شد ها نصب مي نشاني روي آن برداري و آتش آب
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متر مكعب هزار  5جا نيز معلوم شد يك منبع آب به ظرفيت  كه در آن كردندآتشگاه بازديد 
  .)نهما(د شوتغذيه  4منبعي كه آب آن قرار بود از دو چاه فلمن. ساخته شده است

 توانستندها  يافت و دولت عمراني شهرها افزايش   ةكم بودج كم، 1340 دهة هاي در سال
ها به  همة چشم ،ميان  اين در .كمك كننداصالحات بنيادي شهرها به مؤسسات محلي  براي

مقامـات   ،1340ازسوي ديگر در آغـاز دهـة   . بودجه دوخته شده بود  و  جيب سازمان برنامه
شهر تاريخي اصفهان آبروي ايران  زيرا؛ كردند رسيدگي ميشهر اصفهان  به شدت به مملكتي

كرد، حتماً  وقتي يكي از بزرگان ممالك ديگر به ايران سفر مي كه  طوري به. رفت مي شمار به
. آمـد  و در اغلب موارد شخص اول كشور نيز در ركـاب او مـي   ندآورد مياو را به اصفهان 

 نبايـد در  پـس . رفتبه اصفهان  1338گليس بود كه در سال ترين اين ميهمانان ملكة ان مهم
در  نبايـد  و شد ميهنوز از آب چاه استفاده  رفت شمار مي بهچنين شهري كه ويترين كشور 

گـاه   دستور ساخت اقامت ،اساس  برهمين. دكر ميهاي فاضالب خودنمايي  هايش چاه كوچه
آن  ثمـرة فعلـي  » سراي عباسـي  مهمان«شهر داده شد كه  مسئوالنآبرومندي در اين زمان به 

و مقامات محلي براي حل معضالت و مشكالت شـهري   مسئوالن همة ،ترتيب بدين. است
آهـن، تونـل    هـاي عظيمـي چـون ذوب    طـرح  اجراي. آغاز كرده بودند روزافزون را يتالش

  .راستا بود  همين عباس در  و سد شاه ،كوهرنگ
  

  اي آب منطقه  تأسيس سازمان
سازمان آب  « تأسيس موضوع آب و فاضالب شهر اصفهان ديگر دربسيار مهم مديريتي  گام

ــا  بــود 1344بهمــن  در» اي اصــفهان منطقــه امــور مربــوط بــه آب و فاضــالب را  همــةت
و سـازمان  » كشـور  برق    و  آبوزارت «اين اقدام پس از آن بود كه  .آورد نظارت خود   تحت

  :خوانيم مي باره در اين. اي اصفهان نيز تأسيس شده بود برق منطقه
هـاي سـطحي،    هاي آب عباس كبير، شركت سهامي كوهرنگ، ادارة بررسي  سازمان سد شاه 

و ادارة  ،آبـاد  هـاي سـهامي آبيـاري نـائين، اردسـتان، نجـف       ادارة آبياري اصفهان، شـركت 
اي اصـفهان   ان آب منطقـه خاك اصفهان جزو اداراتي هستند كه در تأسيسـات سـازم    و   آب

  .)833، ش مجاهد (شوند  ادغام مي
  .كرد مؤسسات مربوط به آب و فاضالب مديريت مي ةهمترتيب يك نظام واحد بر  بدين

فاضالب از شهرداري جدا شد و با كمك سـازمان   تأسيسات آب و همة، 1345در سال 
 سـازمان . گرفـت  پـا » فاضـالب اصـفهان   و  سـازمان آب «اي جداگانه بـا نـام    برنامه مؤسسه
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 دشاعالم » نمونه«در كل كشور بود  ادارة آب و فاصالب كه نخستين فاضالب اصفهان و آب
  :دربارة اين سازمان نوشتند .تأسيس و الگوشدن آن بر سرعت كارها افزود و

 و هـا  فعاليـت  تمركـزدادن  با كه بود اين اصفهان فاضالب و آب سازمان ايجاد از هدف
 بـا  سازمان اين تا آيد فراهم موجباتي شهرداري، و دولتي مختلف هاي سازمان امكانات
 تـدريجي  تكميل و توسعه و تأسيسات كردن اداره و برداري بهره جهت در نمونه روش

داده شـود   تسـري  كشـور  شـهرهاي  سـاير  بـه  آن از حاصـل  تجربيات نموده، اقدام آن
  .)17 :1348كتيرايي، (

در پيشرفت كـار آب و فاضـالب اصـفهان     فراوانيفاضالب تأثير   و  آبتأسيس سازمان 
كشي شهر را  آب لوله ةوزير وقت، پروژ هويدا، نخست 1345در خرداد  كه  طوري به ،داشت

البته اين نكته نيز گفتني اسـت كـه انشـعاب آب بـه داخـل      . )849، ش مجاهد(افتتاح كرد 
وضع چنـين  . هر شيرهاي آب نصب شده بودهاي اصلي ش بلكه در خيابان ،ها نرفته بود خانه

تـا   و هاي فرعي را كندند و لولة آب از ميان آن گذر دادند ها و خيابان بود تا وقتي كه كوچه
روز چهارم آبان همان سال كه نخستين انشعاب آب با حضور حجازي، مديرعامل سـازمان  

خان بـه   يدعليخيابان س دار، و ديگر مقامات شهر در فاضالب اصفهان، و پارسا، استان  و  آب
اصـفهان آن   اهـالي  يـك از  هيچ هرگز شايد .)872، ش همان( يك منزل شخصي وصل شد

  .دنفراموشي نسپار روز را به
ايـن  . فاضالب به فروش انشـعاب رسـيد    و  آبكار سازمان ، 1348سه سال بعد به سال 

خواست هرچه زودتـر بـراي    در دل خاك نهفته بود، از مردم مي كالني راسازمان كه هزينة 
 آنو هزينة  كنندحتي براي كساني كه زودتر تقاضاي انشعاب . دكننخريد انشعاب آب اقدام 

هـزار   140 ،تا اين زمان .)998، ش همان( گرفت هاي تشويقي درنظر  يفتخف كنندرا واريز 
بنابـه  ، 1348در ارديبهشـت  . ب شـده بـود  فاضـالب نصـ   ةهزار متر لول 80آب و  ةمتر لول

انشعاب  800هزار انشعاب آب و حدود  5فاضالب حدود   و  آبگزارش مديرعامل سازمان 
  .)همان( بود كشيده شدهها  فاضالب به در خانه

از  )طالقاني فعلي(زمين در خيابان شاه  نشست علت  به جرايد كشور ها سال كه گفتني آن
وزارت  1345در ســال  كردنــد و تنــدي اصــفهان انتقــادات فاضــالب   و  آبســازمان 

هزينة فاضالب  ،اين اطالعيه در. ها پاسخ گويد بدان اي در اطالعيه مسكن ناچار شد  و  آباداني
اي بـدان حجـم و وسـعت     ژهوپـر  آيد كه اجـراي  و از آن برمي عالم شدا اًاصفهان نيز رسم
  :بودرا برانگيخته ن اي از شهروندا نارضايتي عده
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فاضـالب   ةپـروژ  خـرج  تومان ميليون 100 مبلغ تاكنون است شده ذكر كه چه برخالف آن
ارتعاشي و ساختمان  بتونِ هاي كيلومتر لوله 87اصفهان نشده، بلكه هزينة كل تهيه و نصب 

 و برقي و مكانيكي تأسيسات و تجهيزات كلية با كامل بيولوژي و مكانيكي خانة تصفيه يك
در خيابان شاه اصفهان لولة  ،14/9/45 روز در. است شده ريال ميليون 220 بر بالغ آن غيرة

 آب هـاي  لولـه  از يكي بلكه ،... ها جاري نشده فاضالب نشكسته و فاضالب هم در خيابان
 روي در واقـع  رس خاك با پرشده فوقاني طبقات اتمسفر شش فشار با آب و ديده آسيب
 هاي قسمت فوقاني خاك روي لوله ]نشست[ فاضالب را خيسانده و موجب نشت هاي لوله

  .)12185ش  ،اطالعات( است شده فاضالب
  

  محو آثار گذشته
هـاي بـدبوي كنـار     آن چاه. شد ديگر نظام قديم بايد برچيده مي. ساماني نو شكل گرفته بود

كـردن   هاي كثيفي كه در محالت براي چـاق  هاي انزجارآور كناسان و محل ها و قافله كوچه
دار وقـت   الـدين طـه، اسـتان    نظـام  بنـابراين . شدند از ديده پنهان مي گذاشته بودند، بايدكود 

هـاي   فاضـالب درخواسـت كـرد فكـري بـه حـال چـاه         و  آبن سازمان اصفهان، از مسئوال
  :بكنندفاضالب منازل 

هـاي سـرباز    بـردن چـاه   يك مطلب بسيار مهم و ضروري براي شهر باستاني اصفهان ازبين 
بر ايجـاد تعفـن،    خورد و عالوه چشم مي ها به ها و كنار ديوار خانه كه در كوچهمنازل است 

  .)998، ش مجاهد(بسيار زشت و بدنماست 
 

  گيري نتيجه
كشـي آب و فاضـالب در محـدودة شـهر اصـفهان       اي بدون لولـه  امروزه شايد تصور خانه
كنـدوكاو   يرسد، با اندك مي 40به  سنشانهايي كه  ، اما آنرسدنظر  استثنايي و حتي محال به

ياد آورند كه آب خانـه را از چـاه درون حيـاط     توانند روزهايي را به هاي دور، مي در خاطره
هـاي   هاي كودكش كـه بـا بـوي گنـد و لبـاس      هاي شهر پر بود از قافله جستند و كوچه مي

ميشـه  ه هـا،  در اطـراف كوچـه  . آفريدنـد  گذر مـي  رهچشم پيش اي زننده را  منظره كثيفشان
ي بـا خاكسـتر و خاشـاك مشـغول     ا هـا انباشـته شـده بـود و عـده      اي از گنداب چـاه  كومه

بـر   بريزند وهاي حلبي  ها را در جوال يا در پيت ها بودند تا آن زدن آن هم ركردن و ب مخلوط
و  انباشتند مي ها را در آن يي بود كه گندابهاجا ها در اطراف محله. پشت چهارپا سوار كنند

هاي ولگـرد كـه چرخـي بزننـد و      ها و سگ گاهي براي جوالن مگس حتفري. كردند چاق مي
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بچـه در    فـالن پيرمرد يـا    فالنرسيد كه  روز خبر مي هر ،ها اين  بر همة عالوه .بيااليند را شهر
گونـاگون  شهرنشينان با هـزاران بيمـاري   . كس افتاده و جان سپرده است چاه فاضالب فالن

  .به فاضالب بود ههايي كه ناشي از آشاميدن آب آلود بيماري .كردند نرم ميپنجه  و دست
آن را در اين نوشتار خوانديم،   سال آخر 150آب و فاضالب شهري اصفهان، كه  داستان
جنبـة اجتمـاعي قـوي و تأثيرگـذاري      وقتي  اًخصوصمشود كه معضالت شهري،  يادآور مي

ريزي و صرف هزينه  حوصله و برنامه با تدبير آدمي و ، هرقدر هم ديرپا باشند بهشته باشنددا
گرفتـار ايـن    ها پدران ما چگونه ها و قرن كه قرن ياد برد شوند، اما نبايد از سرانجام حل مي

خواسـت مردمـي بـود كـه در ديگـر      چه وضـعيت گذشـته را تغييـر داد     و آن ندمعضل بود
انستند بپذيرند هنوز موضوعي بدين تو و نميبودند هاي زندگي، وارد دنياي جديد شده  جنبه

  .كار دارد، مغفول و معطل مانده باشد  و  ها سر پايه مهم، كه با جان آن
كشي آب و فاضالب نظر داشت  اين مقاله به تاريخچة اوايل عصر لوله است ذكر  به الزم

اي كـه خـود بخشـي از     جنبـه . كـرد هاي اجتماعي امر معطوف  به جنبهتر  بيشو نگاهش را 
تا به امروز تحوالت  1348از سال  ،ترديد بي. سالة اخير اين شهر است 100تاريخ اجتماعي 

  .گير و عظيمي در صنعت آب و فاضالب شهري اصفهان اتفاق افتاده است چشم
  
  نوشت پي

 

1 .sanitary به معني بهداشتي است.  
  .فصل اول :1387 ،رجايي ← براي بررسي اين فرايند در شهر اصفهان. 2
 .مزاج سوء: سوءالقينه .3
مناطقي كه سطح آب زيرزمينـي باالسـت    ها در اين چاه. هايي با قطر زياد و ارتفاع كم چاه .4

  .شود حفر مي
  

  منابع
  .اصفهان ،484ش  .)7/10/1309( اخگر
  .اصفهان ،631ش ). 27/5/1310( اخگر
  .اصفهان ،633 ش .)31/5/1310( اخگر

  .، اصفهان745ش ). 22/2/1311( اخگر 
  .، اصفهان754ش ). 22/3/1311(اخگر 

 



 95   يئمرتضي نورا وي ئعبدالمهدي رجا

  1391بهار و تابستان ، اولسال دوم، شمارة ، تحقيقات تاريخ اجتماعي

 

  .اصفهان،  843ش ). 25/2/1312(اخگر 
  .، اصفهان905ش ). 23/9/1312(اخگر  

ـ اخ  ال اد سـ  ت شـ  در ه  ان ه ف اص  ردم م  يا ه يون رگ دگ  اب ت ش:  اه گ ش دان تا  ه ان خ ب ت ك از م ).1384(اديب، عباس   ،ري
  .دانشگاه علوم پزشكي اصفهان: اصفهان

  .اصفهان ،680ش  .)26/5/1329( اصفهان
  .تهران ،12185ش  .)29/10/1345( اطالعات
  .اصفهان، 13ش  .)ق 11/2/1326 ( اصفهان مقدس ملي انجمن
  .اصفهان ،29ش . )ق 22/11/1327 ( اصفهان مقدس ملي انجمن

: ، ترجمـة ابـوتراب نـوري، تصـحيح دكتـر حميـد شـيرازي، تهـران        سفرنامه ).1363(تاورنيه، ژان باتيست 
  .تأييد فروشيبكتا: سنايي؛ اصفهان خانة بكتا

: ، تصـحيح و تعليـق جمشـيد مظـاهري، اصـفهان     تاريخ اصـفهان ). 1378(جابري انصاري، محمدحسن 
  .مشعل

شـهرداري اصـفهان، امـور    : اهتمـام عبـاس نصـر، اصـفهان     ، بـه االصفهان ).1371(جناب اصفهاني، علي 
  .ها فرهنگي گل

  .اصفهان ،114ش  .)12/11/1332 ( چهلستون
 ،)1300  -   1320( اول دورة پهلـوي  در اصفهان شهري مديريت و عمران تحوالت). 1387 (عبدالمهدي  رجايي،

  .شناسي مركز اصفهان ،اصفهان يشهردار يحيتفر يسازمان فرهنگ: اصفهان
 .100001174اصفهان، سند شمارة  ةملي منطق انةخ بكتا و اسناد سازمان

  .اصفهان ،69ش  .)ق 15/11/1297( فرهنگ اصفهان
  .، اصفهان502ش ). ق 9/2/1305( اصفهان فرهنگ

 ،كارشناسـي  ةنامـ  پايـان  ،»آن با شهرهاي مشابه ةآب و فاضالب اصفهان و مقايس« .)1348(كتيرايي، عباسعلي 
  .دانشگاه اصفهان :اصفهان

  .، اصفهان316ش ). 24/10/1336( مجاهد
  .، اصفهان509ش ). 7/11/1338( مجاهد
  .، اصفهان575ش ). 2/2/1340( مجاهد
   .، اصفهان598ش ). 1340/ 21/6 ( مجاهد
  .، اصفهان603ش ). 1340/ 25/7 ( مجاهد
  .، اصفهان689ش ). 26/2/1342 ( مجاهد
  .اصفهان ،742ش ). 1/2/1343 ( مجاهد
  .اصفهان ، 833ش  ).11/1344/ 7 ( مجاهد
  .، اصفهان 849ش ). 5/3/1345 ( مجاهد
  .اصفهان ، 872ش  .)12/8/1345 ( مجاهد
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  .اصفهان، 998ش  .)4/2/1348 ( مجاهد
  .انتشارات و چاپ ة، مؤسسدانشگاه تهران  :تهران ،1 ج ،فاضالب شهري .)1372( منزوي، محمدتقي

، ترجمـة غالمحسـين قراگوزلـو،    سفرنامة دكتر ويلز: ايران در يك قرن پيش). 1368 (ويلز، چارلز جيمز 
  .اقبال: تهران

سـازمان ميـراث    :نقـي منـزوي، تهـران    علي ة، ترجممعجم البلدان .)1380(بن عبداهللا   ياقوتحموي، ياقوت 
 .كشور فرهنگي
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