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مستندسازی
و عربی گردآوری و مستندسازی اشیاء موزه آب و ترجمه اطالعات به سه زبان فارسی، انگلیسی

:کد برای هر کدام که نمونه آنها در اسالیدهای زیر ارائه می گرددQRو همچنین اخذ 

(سوزروغن)قناتروشناییغچرا-

قاجار:قدمت|لعابدارپختهیسفال:جنس

اوللویپهدورهیتاوبازمیگرددآنازپیشترحتیوقاجارزمانبهچراغهااینازاستفادهیتاریخچه
ناتقمرطوبمحیطدرآنهاشعلهیمانایینیزوارزانسوختکم،وزنعلتبه.استداشتهرواجنیز

.میشدهاستفادهمقنیانتوسط
وخاصفرم.میگرفتهقرارپنبهجنسازفتیلهایآنداخلدرومیشدهریختهآندرکرچکروغن

یابیرونبهآنادنافتازجلوگیریفتیلهداشتننگهثابتبرایپیهسوزچراغجلویقسمتباریکشدگی
.استشدهگرفتهنظردرروغنداخل
ینفتفتیلهایچراغهایظهوربا.استبودهروغنازسوختنناشیزیاددودچراغهااینبزرگعیب

.شدخمنسوچراغهااینازاستفادهکمکمسوخت،بعنواننفتازاستفادهافتادنجاو(موشیچراغ)



Oil lamp
Material: Glazed pottery |Datees back to: Qajarid period

The history of using these lights dates back to the Achaemenid period and even earlier 
and was common until the first Pahlavi period. Due to their low weight, cheap fuel and 
their flame retention in the humid environment of the aqueduct, they were used by 
aqueduct diggers (Muqanis).
Castor oil was poured into it and a cotton wick was placed inside it. The special shape and 
narrowing of the front of the lamp is intended to keep the wick steady and prevent it from 
falling out or into the oil.
The big disadvantage of these lights is the high amount of smoke caused by burning oil. 
With the advent of oil wick lights (called Cheragh Mooshi (Mouse-shaped lamp)) and the 
use of oil as fuel, the use of these lights gradually became obsolete (زیتیه)ضوءالبئراناره

قاجار(زمان)العصر|مصیقلمخبوزفخار:النوع
بهلوی)عصرحتیتستعملاالنارههذهکانتوذلکمناقدمو(هخامنشیان)عصرالیترجعقداالنارههذهاستعمالعصر
فیلجیدامنهاحفارینیستفیدونکانوااالنارهتلکمناالهیبکذلکورخیصهوقودوالوزنخفیفهکانتالنها(االول
لهااالناراتانتکوالقطننوعمنالمستعملالفتیلنوعواالنارهتلکفیالخروعالزیتمنوکانویستفیدونمرطوبهاماکن
دخانهووکبیرایباًعلهاومعبیهالخارجالیاالسقاطعنالفتیللتحفظو(تثبیت)الثباتضیفهالمقدمهفیخاصشکل
وعالنوهذهدمجمعو(جرذیهاناره)(النفط)فتیلمعاناراهظهورمعفیهاالموجودالزیتحرقمنیصدرالذیکثیف

.االنارهتلکاترکاستعمالها



(  کلنگ آبگیر)بزرگ کلنگ -

پهلوی اول: قدمت|فلز : جنس
ات عادی نوع صاف برای رسوب. برای الی روبی قنوات استفاده می شده و در دو نوع موجود بوده است

.کف قنات و نوع شیاردار برای رسوبات محکم مورد استفاده قرار می گرفته است

arge pickaxe

Material: Metal | Datees back to: First Pahlavi Period

It was used for dredging canals and was available in two types. The flat type

is used for normal sediments of the aqueduct floor and the grooved type is

used for solid sediments.

(خزانمعول)کبیرمعول

االولبهلوی(الزمان)العصر|(حدید)معدن:النوع

انوولهنوعاننوعاالولصافیوک( حوض)کانویستفادونمنهذهالنوعللتجریفالبئر

لمعوللهشقیستفادونمنهلتجریفالرواسبعادیهلقاعالبئرونوعالثانیلرواسبسلبهونوعا



اشياء اهدایي

:  توسعهموزهآبازطریقاهداء
چنگک اهدائی خانواده شهید محمدرضا غره *

الحمید
رپورکوزه گنبدی شکل اهدائی آقای علیرضا باق*
لباس مقنی اهدائی مرحوم حسن کرمی*
خمره اهدائی خانم فاطمه میرشمسی*
قرابه اهدائی آقای شریف*
گلدان اهدائی شرکت طوس آب*
آب انبار چوبی  اهدائی آقای بحری*
ظرف نگهداری آب  ازجنس کدوتنبل اهدائی  *

جعفربیگیآقای علی 
مشربه اهدائی آقای رستم مدارائی*



وقفيآثار 



خریداری شدهوسایل 


