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 چكيده

استهبان ، اصيل و ريشه دار است ، گويي دري از درهاي بهشت باز شده بود كه مهندسان طبيعتش از آن الگو گرفتند ، اين خطه را با 
ايش خرامان در كوهپايه ها انجيرستانهايش بي منتها ، كوههايش سر به فلك كشيده ، باغه.درختان انجير و انگور و زيتون زينت بخشيدند

، چشمه هايش جوشان و نجيب و سرازير به سوي دشتهاي الله زار و نرگس زار ، استهبان در پناه سايه سارهايش متين ، سحرانگيز و 
ريك و قدمت خاك استهبان مربوط به پيش از اسالم است ، تپه هاي باستاني ، قبور ، ظروف سفالين قلعه دختر ، قلعه آب با .جاذب است

مردم نجيب صبورش ، با رنج در اين خطه عشق آفريده اند ، دوست دارند ، در .آب انبارهاي تاريخي آن سخن از ديرينه اصالتش دارند
ميانه انجيرستانهايشان ، در پهنه الله زارها و نرگس زارهايشان ، در خنكاي چشمه سارهايشان امكاني بيابند تا پذيراي هر دوست ، 

را درآخر كلمه  "ات"نگاهدارنده وفارسيان "بان"انگور است و"استه"در اصل استهبانات است و ]7[ .د سرزمين شان باشندگردشگر و مري
را به  "سين  "در اول براي  زينت است . وبعد از استيالي عرب "الف"آورده اند تا افاده ي معني جمع كند مانند گرمسيرات وبلوك و

وبراي بسياري باغ هاي انگورديمي وفاريابي دركوه ودشت اين قصبه ،آن را به اين نام گفتند كه گويا  را به طا مبدل نموده "تا"و"صاد"
در اين منطقه با توجه به وضعيت آبهاي تحت االرضي كه درسطح پائيني قراردارد و اقليم گرم وخشكي ]3[مردم آن همه باغبانان انگورند. 

روش مهم جهت ادامه زندگي در اين منطقه به منظور تامين آب شرب وپرورش گياهان  كه حكمفرما ميباشد، استحصال آب باران تنها
مقاوم به خشكي وكم آب مي باشد . روشهاي استحصال آب به دو منظور تامين آب شرب (آب انبار ) و تامين آب مورد نياز رشد گياهان 

آب انبارهاي متعدد در ميان شهرستانهاي فارس نامور بوده ازدير باز استهبان به داشتن . جهت تامين معاش وتهيه غذا ختم ميگردد
متر يك آب 100است.در راسته ي اصلي ،   محله هايي كه از ميدان آب پخش يا راسته ي بازار منشعب مي شدند ،به طور متوسط در هر 

ند،نيزداراي آب انبار بوده اند.اين انبار احداث شده بود.عالوه براين ،كوچه هايي كه راسته هاي اصلي محالت را به هم وصل مي كرد
مجموعه آب انبارهاي شهري را شبكه اي از اب انبارهاي كه در دشت هاي اطراف شهر احداث شده بود در بر مي گرفته اند.ومردم تمام 

تر ميباشد نياكان ما ميليم 250. در اين شهرستان كه متوسط بارندگي ساليانه را نيازآب شرب خود را از اين آب انبارها تامين مي كردند
جهت امرارمعاش وبهره گيري بهتر از طبيعت با استفاده از درختان مقاوم به خشكي وكم آب مانند انجير ،بادام وانگور در سطح وسيع و 

 نكت )با استفاده از جوي آبگيري(با. براي اين منظور ،ددنبه صورت ديم نموبعضا در مناطق مرتفع سيب ،گالبي ، به و گويز (كيالك ) 
. وپيشنهاد ميگردد محلهائي كه منابع آب خاك استفاده بيشتري به عمل آورد تابخشي از آب باران را مهار كرده و در خاك ذخيره نمود 

به منظور جمع اوري آب باران جهت هدايت به داخل آب انبار درنظر گرفته ميشود بايد قبل از باران تميز وجاروب زده شود تا در هنگام 
ران موادالي مانند دم انجير وبرگ انجير همراه آب به داخل آب انبار منتقل نگردد. در محل ورودي آب به داخل آب انبار توري بارش با

نصب گردد تا از ورود اجسام ويا موادآلي كه توسط آب حمل ميگردد و حيوانات وحشرات جلوگيري به عمل آيد . در زمان استفاده از آب 
زدائي انجام پذيرد سعي شود حجم حوضچه هاي پاي درختان تناسب با حداكثر بارش محتمل و مساحت حوضه  آب انبار توسط كلر گند

ابخيز درختان داشته باشد تا از تخريب بانكت جلوگيري به عمل آيد .بانكت هاي اجرا شده (جوي آبگيري ) معموال مستقل اجراء مي 
ند تا نسبت به احداث يك سرزيز كوچك به صورت خشكه چين بتوان اقدام نمود تا از گردنند . سعي شود آنها را هماهنگ باهم اجراء نماي

با استفاده ازتركيب   )در مناطق مستعد وداراي شرائط توپوگرافي ميتوان 4تخريب هنگام خروج آب اضافي جلوگيري به عمل آيد . شكل( 
ننده نسبت به آبياري سيالبي در يك دشت اقدام نمود  شكل چكدم به عنوان دريچه كنترل سطح ايستابي  وبانكت به عنوان توزيع ك

 ) 6شماره (

 : استهبان ، سطوح آبگير ، بركه ، آب انبار ، بانكت ، سكوبندي واژه هاي كليدي
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 مقدمه

در   آب  توسعه  يا بـرايمـوجـود،   آبي  منابع  و كميت  كيفيت  منظور افــزايش  به  سطحي  آبهـاي  منابع  از فنـون  يكي  باران  آب  استحصال
  عنــوان  به  جــوي  نـــزوالت  آوري  جمع  هـاي باشنـد. سيستم مي  يا پــر هــزينه  دستــرس  غيــر قابل  آبي  منابع  كه  است  مناطقي

  شرب  مـورد نيـاز بــراي  آب  تاميـن  تـوانـد بـــراي مي  شود كه مي  تعريف  بـاران  آب  و ذخيــره  آوري  جمع  مصنــوعي  روشهــاي
ها  سيستم  قــرار گيــرد. اين  مـورد استفاده  خانگي  و يــا مصــارف  كــوچك  در مقيــاس  كشاورزي  و يـا كــاربـــري  اهلي  دامهـاي
  در سطح  آنـكه  بــدون  آب  آوري  جمـع  و سهــولت  توليد روانـــاب  افــزايش  بــراي "آبگيــر هستند و معموال  سطوح  يك  شامـل

  اختصـاص  شونــد. در صــورت مي  كنــد، آمــاده  حـاصــل  تجمع  خشكي  به  مقـاوم  رشد گياهـان  ، بــراي خاك  از پــروفيل  كـوچكي
  تقـــريبـا در منـاطق  آب  ــــالاستحص  آوري . فـــن مـــورد نيـــاز است  آب  پخش  بـــرنــامه  يك  آبيــاري  به  سيستمهــايي  چنيـن
قــرار   كامل  مورد استفاده  هستنــد كه  كشاورزي  بـالقــوه  امكـانـات  داراي  خشك  . منـاطق است  استفـاده  قـابـل  جهـان  خشك

  وجود دارد: افــزايش  دو راه  طوركليمجــدد قـــرار گيــرند. ب  مــورد بـــررسي  بــايست مي  خشك  منــاطق  سنتي  اند. روشهاي نگــرفته
  واحــد در نظر گرفته  سيستم  يك  صــورت  بــايــد به  آب  انتقـال  و راههـاي  دو راه  . اين آب  تقاضا بــراي  و كاهش  مصــرفي  آب  منابع

بـرابــر   ميليمتــر باران  . ده است  تـوجه  قابل  از آن  حاصل  مقدار آب  بارد ولي مي  كم  باران  خشك  و نيمه  خشك  در نواحي  شوند. گــر چه
دور   از آنجا خيلي  آب  ساير منابع  را كه  مـورد نياز محلي  تـوانـد آب مي  باران  آب  اين  آوري  . جمع هكتار است  در يك  ليتــر آب 100000
در   شد كه  در عصـر بــرنــز شروع  روش  دارد. اين  قـدمت  سال 4000ريبـا تقــ  باران  آب  آوري  جمع  سازد. روش  ، فـراهم است  و يا گران

  به  آب  و هـدايت  آوري  جمع  بــراي  كــردنـد و نهــرهـايي مي  صاف  رواناب  منظور افــزايش  ها را به تپه  دامنه  صحـرا نشينان  موقع  آن
متـر بود را   ميلي 100تقـريبا   ساالنه  متوسط باران  كه  را در منـاطقي  كشاورزي  تمـدن  ، تـوسعه روش  ساختند. ايـن تر مي پايين  مزارع
  كردن  را با هدايت  باران  آب  قديم  . صحرانشينان نيست  كافي  امروزي  مــدرن  كشاورزي  بــــراي  مقــدار آب  ايـــن  ، ولـي ساخت  ممكن
  را جمع  بـاران  آب  مستقيم  طريـق  ايـن  به  بنــدرت  خشك  جـديـد در منـاطق  كـــردنـد كشاورزان مي  آوري  انبـارهـا جمع  يا آب  مزارع
 ]6[ )1390(بيرجند,  )1390(بيرجند,   .اند كــرده  آوري

 عليرغم كه است مواردي جمله از آن، تحوالت سير و مختلف زماني هاي دوره در آب مديريت مقايسه و شناخت 

 جمعيت رشد . ت)1( اس قرارگرفته تحليل و يه تجز و بيان و توجه مورد كمتر فراوان، مستندات و اركمد وجود

 و گوناگون آلودگيهاي و محدوديتها و طرف يك از آب كاربريهاي انواع با مرتبط نيازهاي تامين براي تقاضا افزايش و
 مطرح جهاني سطح در آب مديريت وجهت لزوم حال تا گذشته از ديگر طرف از منابع رفتن دست از و كاهش

 ]5[)1386(معماري,   است ساخته
 الي دو و هكتار جمعيتي. كانونهاي يا و مسكوني نقاط دورافتادگي و پراكندگي باعث آب كمبود جاها، بسياري در

 آن اطراف ها كيلومتر 5 از كمتر حد در هاي واحه صحراها در . است شده / كه ، آمد وجود به خانواري سه

 آب نگهداري و آوري جمع ابتدايي استحصال، هاي روش اند، داشته بهتري شرايط كه ديگر بعضي در و است خشك

 ، استخر ، آب نگهداري و انتقال آوري، جمع براي ظروف كوچك بكارگيري و ساخت با . است شده گرفته كار به
 يا و منازل بعدي مصارف تامين و نگهداري براي ا شهره حاشيه در برف چالها و يخچالها، نبار، ا آب ببندان، آ

 غيره و آفات دفع براي « آب با رفتار » ياسازگاري سازش و برداري بهره زمستاني ومديريتهاي آب يخ از استفاده

 و آبياري مصنوعي به ايرانيان كه شد سبب ايران در بارشها نامناسب توزيع و كمبود همين . است ب آ اثرات با از
 ]5[ .شوند متوسل آبي تجريانا تنظيم

فعاليت هاي متنوع اقتصادي،داراي سابقه اي طوالني وريشه به منظورذخيره باران براي تامين آب مورد نيازجمع آوري و موضوع 
بها و هدايت به مخازني ازپيش ساخته آ جمع آوري روان جهتشيوه هايي دايجا  كه در مناطق خشك وكم آب ميباشنددارد. ييدرتمدنها

نيازآبي  تامينه آن جهت مصرف دردروه خشك سال ويا تزريق ونفوذ دادن باران به درون زمين براي افزايش ميزان رطوبت خاك ووذخير
سيستم هاي استحصال آب باران ، بسته به ناحيه اقليمي،مقدار بارش، و اين . گياهان از روشهاي تامين آب در مناطق خشك ميباشد

به ، در نواحي مختلف متفاوت است.ذخيره روانابها درطول ماههاي بارشي درنواحي خشك ونيمه خشك فعاليت اقتصادي و آب مورد نياز
يكي از مكانهائي كه در محدوده اقليمي خشك واقع منظور تامين آب جهت رفع نياز آبي گياهان وآب آشاميدني استحصال ميگردد .

ميليمتر كه از مردمانش از دير باز جهت تامين معيشت خود از  250گرديده است شهرستان استهبان است با متوسط بارندگي حدود
 طريق باغداري ديم امرارمعاش كرده وروشهاي مناسبي جهت استحصال آب باران اتخاذ نموده اند .

 



 بدنه اصلي مقاالت

گرفتند ، اين خطه را با استهبان ، اصيل و ريشه دار است ، گويي دري از درهاي بهشت باز شده بود كه مهندسان طبيعتش از آن الگو 
انجيرستانهايش بي منتها ، كوههايش سر به فلك كشيده ، باغهايش خرامان در كوهپايه ها .درختان انجير و انگور و زيتون زينت بخشيدند

گيز و ، چشمه هايش جوشان و نجيب و سرازير به سوي دشتهاي الله زار و نرگس زار ، استهبان در پناه سايه سارهايش متين ، سحران
قدمت خاك استهبان مربوط به پيش از اسالم است ، تپه هاي باستاني ، قبور ، ظروف سفالين قلعه دختر ، قلعه آب باريك و  .جاذب است

مردم نجيب صبورش ، با رنج در اين خطه عشق آفريده اند ، دوست دارند ، در .آب انبارهاي تاريخي آن سخن از ديرينه اصالتش دارند
تانهايشان ، در پهنه الله زارها و نرگس زارهايشان ، در خنكاي چشمه سارهايشان امكاني بيابند تا پذيراي هر دوست ، ميانه انجيرس

 ]7[ .گردشگر و مريد سرزمين شان باشند

كند مانند  را درآخر كلمه آورده اند تا افاده ي معني جمع "ات"نگاهدارنده وفارسيان "بان"انگور است و"استه"در اصل استهبانات است و
را به طا مبدل نموده وبراي بسياري  "تا"و"صاد"را به  "سين  "در اول براي  زينت است . وبعد از استيالي عرب "الف"گرمسيرات وبلوك و

 ]3[ آن را به اين نام گفتند كه گويا مردم آن همه باغبانان انگورند.باغ هاي انگورديمي وفاريابي دركوه ودشت اين قصبه ،

استحصال  ،حكمفرما ميباشدكه خشكي گرم وطقه با توجه به وضعيت آبهاي تحت االرضي كه درسطح پائيني قراردارد و اقليم در اين من
تامين آب شرب وپرورش گياهان مقاوم به خشكي وكم آب مي باشد . ادامه زندگي در اين منطقه به منظور مهم جهت  تنها روشآب باران 

تامين آب شرب (آب انبار ) و تامين آب مورد نياز رشد گياهان جهت تامين معاش وتهيه غذا ختم روشهاي استحصال آب به دو منظور 
 ، چكدم وسكوبندي )ميگردد (احداث جوي آبگير يا بانكت 

   آب انبار

ه به منظور آب انبار،حوض انبار يا بركه نوعي مخزن آب سزپوشيده وآب بندي شده وغالبا ساخته شده در پائين تر از سطح زمين است ك
ذخيره آب آشاميدني براي ايام كم آبي يا پايداري در برابر دشمن در هنگام محاصره شدن وگاه استفاده از آب خنك در شهرها ، روستاها ، 

 ]2[دژها ، مسيرهاي كاروان رو در رباط ها وكاروانسراها ودر دل كوه ها ساخته شده است . 

بودند كه خود به خود از آب باران وسيالب ها پر مي شد وبه تدريج انسان بنا بر نياز خود در صدد انبارهاي ذخيره آب ، در اغاز گودالهائي 
پر كردن گودال ها از آب وسرانجام ساخت آب انبارهابرآمد. آب انبارها خود به گونه هاي مختلفي تقسيم مي شوند گونه هايي هم چون 

 ]2[ ، آب انبار روستائي ، آب انبارهاي قلعه اي ، آب انبارهاي ميان راهي آب انبار خصوصي ، آب انبار عمومي ، آب انبار شهري

 

 ازدير باز استهبان به داشتن آب انبارهاي متعدد در ميان شهرستانهاي فارس نامور بوده است.در راسته ي اصلي ،   محله هايي كه از ميدان
متر يك آب انبار احداث شده بود.عالوه براين ،كوچه هايي كه 100آب پخش يا راسته ي بازار منشعب مي شدند ،به طور متوسط در هر 

.اين مجموعه آب انبارهاي شهري را شبكه اي از اب انبارهاي راسته هاي اصلي محالت را به هم وصل مي كردند،نيزداراي آب انبار بوده اند
 شرب خود را از اين آب انبارها تامين مي كردند  كه در دشت هاي اطراف شهر احداث شده بود در بر مي گرفته اند.ومردم تمام نيازآب

]4[ 

اين اب انبارها معموال توسط مردم به عنوان باقيلت صالحات احداث مي شدند . وآب آن رانيز همان احداث كننده ي آب انبار بر آب 
اشته اند كه توسط كارگزاران دولتي انباروقف مي كرد . البته آب انبارهايي در پيرامون شهر به ويژه در راهاي مواصالتي شهر وجود د

 احداث شده بوده است. (بركه صفي،بركه دوتا كه هردودر زمان صفويه احداث شده اند.)

مكعب مستطيل شكل كه با ساروج پوشش داده شده بود وبه طور متوسط ژرفاي بيش از دوگز  آب انبارهاي اصلي عبارت بود از گودال
كه معموال با سنگ وساروج بنا شده بود ودر  –گز، اين آبگيرهاراطاق ضربي وجناغي شكل  3گز وعرض موازي 5داشت ،باطولي حدود

 ]4[ پوشش مي دادند. –مواردي هم آجر پخته ساخته شده بود 



آب انبارهاي صحرائي ، آب انبارهائي بودند كه در دشت ها احداث شده بودند وآب شرب كشاورزان يادرختكاراني كه درطول روز در اين 
به نظر مي آمد كه بيشترآن ها  –ت هاكار مي كردند ،تامين مي نمودند.آب انبارهاي جادهاي كه مهمترين آب انبارهاي منطقه بودند دش

مركز آب رساني به مسافران وكاروانها بودند . دردوره قاجار در شهر وزمينهاي –به وسيله ي كارگزاران دولت مركزي احداث شده باشند 
باب آب انباراحداث شده بود . آب انبارهاي بيروني شهر هنوز كم وبيش آبادند وتا حدودي مورد استفاده  80ش از زراعي اطراف آن بي

 ]4[ قرارمي گيرند .

د آب انبارهائي كه آب شان از اشك چشم زالل تر بود، و واقفانشان با چه نيت خيري آن را بنا نهاده اند وساختن آب انبار را كم تر از مسج
آب انبار در داخل وخارج از شهر مورد استفاده قرارمي گرفته است. قدمت برخي از آنها نزديك به  119در استهبان حدود  .ته اندنمي دانس

چهارصد سال است . آب انبارهاي زيادي زمان در زمان شاه عباس دوم ساخته شده است .خوشبختانه بعضي از بركه ها داراي سقف نوشته 
ش حدود چهارصد سال پيش ، بر ساروج تازه به كار رفته ي سقف بركه ها فشار آورده وآن با انگشتد بنائي كه يا سنگ نوشته است .استا

لحظه ي تاريخ را برسقف حوض براي آيندگاني كه ما باشيم و پس از ما به يادگار نگاشته است . چه مورخ صديقي بوده است وچه 
 ]4[ هوشيارانه عمل كرده است.

ني ريز انجيرستانهاي وسيعي وجود دارد ، در ميان اين انجيرستانها بركه هاي سقفدار فراواني  –هبان با دوراهي ايج درفاصله مابين است
ساخته شده كه در فصول گرم آب مورد نياز درختكاران منطقه از دير باز تامين مي كرده است،قدمت برخي از اين بركه ها به پانصد سال 

اين است .كه در سقف ساروجي اش فرمان احداث آن قراردارد. "بركه صفي  "يا  "بركه سفيد"كه ها هم رسيده است .از جمله اين بر
 ]1[ هجري قمري ذكر شده است . 1067صادر وتاريخ آن  "شاه عباس دوم "فرمان توسط 

 

 

 ]9[ : تصويري يكي از بركه هاي قلعه دختر 1شكل

 

 

 ]4[ )1جدول شماره (عبارتند از آب انبارهاي سنگ نوشته دار يا داراي سقف نوشته 

 

 



 ]4[: مشخصات آب انبارهاي داراي سنگ نوشته با ارائه متن آنها 1جدول 

 سنگ نوشته نام بركه
 1356باعث شد آقا سيد مصفا كشفي ،عمل احمد احمديان ، سنه ي حوض آب چك

 (ه .ق)واقف علي نمايان1387سنه ي  بركه ي توي خنگ
ان آثارنا تدل علينا، در زمان شلطان العادل ناصرالدين شاه قاجار بناي اين حوض گذارد عاليحضرت  حاجي عابدي بركه ي

 1298خير الحاج علي اكبر ابن محفوظ حاجي عابدين، في شهر رجب ،سنه 
السلطان العادل شاه عباس ثاني،عمل مال شمس مال شاه ، به سعي شاه علي..... في شهر صفر  دوتابركه 

 ...يااهللا ....يا محمد ......في وقف .... بهادرخان......شاه عباس كبير...127....
 ان اثارناتدل علينا وقف الحوض عاليشان خير الحاج حاجي غالمحسين ابن مرحوم مشهدي صفر سرپوزه ي كل دمبه بركه ي

رحوم محمد محدي به الحمد اهللا علي الوقف الخيرات وما بعد بوصيت مرحوم كربالئي نصراهللا ولد م شكستهبركه 
به تاريخ همراهي عاليجناب آقا كربالئي فتح اهللا واقف برادر واستادان مشهدي محمدعلي آب انبار ....

 1253شهر ذيحجه 
قد.....ير هذا الحوض في عصر السلطان العادل شاه عباس ثاني بسعي حاجي الحرمين الشريفين شمس  بركه صفي(سفيد)

الحرام ......                                                                           الدين عبداهللا في شهر ذيحجه 
.....هذا الحوض تعمير شد اين حوض ....يا محمد ، يا حسين  1067ودر سقف شمالي نوشته است: سنه 

 .....محمود......                                                          
ماوقع بنا هذا الحوض في عصر سلطان العادل شاه عباس ثاني وبسعي حاجي الحرمين الشريفين محمد  ي كره بركه

 1036......سنه 
تاريخ تعمير وباز سازي آن بر روي سنگ نوشته : ان آثارنا تدل علينا، باعث برتعمير آب انبار ....جناب  بركه ي كل ميرزا حبيب

 ه.ق 1347مت پناه كربالئي ميرزا محمد علي آقاكربالئي ميرزا حبيب.... مرح
بسم اهللا ارحمان الرحيم.اين آب انبار وقف عبا عبداهللا لحسين عليكم شد باكربالئي جعفرخان ولد  بركه گردنه ي توبش تير ونجان

 1371مرحوم مشهدي عبداهللا شهر جمادي آخر 
لحوض في عصر السلطان العادل شاه عباس الثاني               سنگ نوشته اول :قد بني عماره هذا ا بركه ي لب گلكون دشت امير

سقف نوشته ديگر: بسعي حاج الحرمين الشريفين شمس الدين عبداله في شهر ذي الحجه الحرام عمل 
                                                               1067يا  1027شمس الدين مالشاه علي سنه 

                                                                                                  تعمير حوض بسعي غالم حسين خياط عمل كربالئي ابوالقاسم 1341ر: به تاريخ سنگ نوشته ديگ
 : (......بنا كربالئيبا سپاس از سيد حسن كشفي و ساراكيانيضلع جنوبي

ي عصر سلطان ناصرالدين شاه قاجار ......نظر ....بالر.....الحسين ....عمل مشهدي علي   وتوسط مرحوم ف بركه محققي (اسدمش رجب)
،باعث آقاي مويد االسالم  1383مويد پس از اجراي لوله كشي  سنگ نوشته ديگري نصب گرديد 
 1342صدقه من صدقات .....  سنه مهر ماه 

 صفي في سنه ثالثين الف ماء......تاريخ بنا ..... ما وقع .....في عصر سلطان العادل شاه  بركه ي محله ميري
: آبي بنوش  10/9/1382ه ق وروايت علي ابراهيميان در مورخه  1085وقف كرد شيخ سليمان عرب  بركه ي نرسنو

جان را فداي مرقد شاه شهيدكن باني اين آب انبار حاج شيخ سلمان عرب  –واعنت حق بريزيد كن 
 بدرود گفت  1337 بود كه در سال

ه ق في حوض محيره محترمه زهرابيگم بنت مرحمت پناه آقا مير مرشد به سعي 1341در سال  بركه ي ننه ي لطيف
 واهتمام آقا مويد االسالم در ماه رجب تمام شد ..... چهل تومان والده ميرزا شريك است

 



در  آب انبارهائي كه درحال حاضر وي آن پوشش داده شده است وساخته شده به صورت طاق ضربي ري كه در سنوات قبل يآب انبارها
ساخته ميشود با تكنولوژيهاي جديد ساختمان احداث ميگردد .ونحوه برداشت آب از اين آب انبارهاي جديد نيز  انجيرستانها ي ديم 

 امپ ايجاد ميگردد. جهت برداشت آب توسط پلكان يا ربهداشتي وتوسط شير آب انجام مي گردد. معموال فضاي مناسب 

 اخيرا بعد از انقالب اسالمي در ايران محلهاي استراحت واتراق در باغات از كپر به اطاق وخانه هائي با توجه به وضعيت مالي مالك تبديل
حل م گشته است ومعموال آب پشت بام آنها كه آبي تميز حاصل از بارندگي جمع اوري ميگردد به داخل آب انبارها هدايت ميگردد.

ديگري كه به جمع اوري آب باران جهت هدايت به داخل آب انبار يا جهت ابياري دختان استفاده مي گردد.اشبنگ ميباشد . اشبنگ 
 محلي مسطح جهت ريختن انجير به منظور خشك نمودن آن در زمان جمع اوري آن ميباشد. 

 چهار بركه

ايج سرازير مي شود . در سمت راست جاده اصلي يك جاده فرعي سنگالخي به در گردنه ايج جائي كه جاده ازبلند ترين ارتفاع به سوي 
ناميده ميشود. در اينجا ازدل سنگ  "توواشبه"سمت جنوب غرب كشيده مي شود.اين جاده  در ادامه به جائي مي رسد كه اصطالح بومي 

ين حوضها كه قدمتي چند هزار ساله دارند وبه تراشيده شده اي رابصورت يك سرپوش از پهنا بر روي اين حوض ها قرار داده اند،ا
 ]1[ .شبيه هستند"استودانهاي زردشتي"

بركه درمنطقه اي به نام كوه اشبه يا اشوه وجود دارد   30-40كيلومتري جنوب باختري ايج 15كيلومتري جنوب خاوري استهبان و30در
زه كرده اند .در فصل بهار كوه اشبه با آن همه سرسبزي وطراوت كه نيالكان ما دردل سنگ ها را شكافته وبا طبيعت بي آب آن جا مبار

وگلهاي وحشي وعطر دل انگيز آويشن هاي كوهي يكي از بهترين مناظر طبيعي فارس را به نمايش ميگذارد .كه از ديرزمان مورد توجه 
خي آغاز شده است. آن چه كه احتمال دارد مردمان گذشته قرارگرفته است . به درستي نمي نوان گفت كه ساخت اين بركه ها در چه تاري

مان الركيلومتري اين محل (قلعه دا 15ه ق) كه در 756ه ق تا448اين است كه اين بركه ها درزمان فرمانروائي پادشاهان شبانكاره (از 
در ميان صخره ها با حوصله  ايج)مركزحكومتي آنان قرارگرفته است ساخته شده وبا گذشت زمان برتعداد آن افزوده شده باشد .اين بركه ها

بسيار تراشيده اند تا از آب پرشده ي باران بتوانند گوسفندان خود را سيراب نمايند. به همين منظور در جلو بيشتر بركه ها يك حوض 
 ]4 باريك وكم عمق تراشيده اند تا هنگامي كه آب بركه ها پائين ميرود بتوانند با ظرف آب آن ها را درحوضچه ها بريزند.

هم ديده مي شود .عمق آنها 2*5ويا 3*4متر است .بركه ها بادرازا وپهناي2متر وپهنايش چيزي در حدود 3درازاي بيشتر بركه ها حدود 
تا بين دو تاسه متر است. آنچه شگفتي مي افريند وجود سنگهاي پهن ودراز استوانه اي شكلي است كه از پهنا روي بركه ها قرارداده اند 

سرپوش مناسبي براي بركه ها باشد.با خنك نگه داشتن آب از تبخير آن توسط نور خورشيد جلوگيري شود .اگر هم مردم بر  عالوه برآنكه
اين بارورندكه سنگ هاي روي بركه ها از سنگهاي تراشيده شده ي داخل همان بركه هاست،ولي اثر هيچ نوع تيشه وچكشي بر آن ها 

تيشه وچكش به خوبي ديده مي شود .هرجا سنگ يكپارچه وبدون شكافي بوده ،درآن بركه اي  نيست.درحالي كه در درون بركه ها جاي
ازهمين »چاربلكه«ر كنارهم قرارگرفته كه علت شهرت اين بركه ها به دكنده اندوبيشتر بركه ها پراكنده است . تنها در يك جا چهاربركه 

 ]4. م جاري استجاست.بيت شعري در رابطه با ساخت اين بركه ها برزبان مرد

 نه تا بركه ساختيم كوه هاي غارون دوتا كاكا بوديم حاجي برارون                    نودو                                      

 قلعه دختر 

اده استهبان است كه در ده كيلومتري شرق استهبان ودر نزديكي جقلعه دختر شهرستان استهبان  استحصال آب باران در ازبناهاي تاريخي
 ودر نزديكي جاده استهبان ني ريز در ميان انجيرستاني معروف به بناسك قراردارد .

اين قلعه برفراز صخرهاي استوانه اي شكل ساخته شده است . تنها راه صعود به قلعه پلكاني تك نفره است كه در جهت شمال صخره قرار 
.جلودره ها سدهاي بزرگي از سنگ وساروج آب انبار هاي متعددي ساخته اند دارد . در سطح شيبدار صخره با تراشيدن كوه ، حوض و



ساخته اند كه آب را در پشت خود ذخيره مي كند . قبرستان قديمي نيز در دامنه قلعه وجود دارد . در اين قلعه استودان هايي وجود دارد 
 ]2[ كه در سنگ كوه تراشيده اند .

ني ريزدر ميان انجيرستاني معروف به بناسك (بنه آسك) صخره ي استوانه  -كي جاده ي استهبانكيلومتري خاور استهبان ودرنزدي10در
، اي شكلي قد برافراشته كه تنها راه ورود به آن پلكاني تك نفره است .كه در سمت شمال اين صخره قرار دارد . اگر در مسير ورود به قلعه 

صعود به آن غير ممكن بود. هرچند كه سطح باالي صخره كمي شيبدار است. ولي به خوبي يي ازدل كوه در نياورده بودند .پلكانها وجاپاها
 از امكانات موجود بهره برده اند . جلو دره ها سد عظيمي از سنگ وساروج برآورده اند وآب زيادي حاصل از باران را ذخيره مي نموده اند.

]4[ 

براهه هاي باريكي در سراشيبي اطراف اين استودانهاآبهاي سطح صفه را بداخل درسالهاي بعد از اسالم ساكنان اين منطقه با ايجاد آ
استودانها هدايت كرده وبا جمع آوري آب از اين ذخيره طبيعي در فصول كم آبي استفاده مي كرده اند.همچنين بر روي اين حوضها 

اند، عالوه براين آثار سدي بزرگ از سنگ وساروج در  طاقهائي از سنگ وساروج ساخته اند كه اكنون همه آنها بداخل حوضها فرو ريخته
(كياني,  شكافي طبيعي اين كوه وجود دارد كه بسيار زيباست . در پشت اين سد بخوبي مقدار قابل مالحظه اي آب ذخيره مي شده است.

1376( ]1[ 

 درخت كاري ديم 

 33410از به طوري كه مي باشد باغباني درختان ديم  مردم يشتربا توجه به وجه تسميه آمده در باال امرارمعاش ب استهبان در شهرستان
هكتارباغات آبي مي باشد.كه ازمجموع باغات ديم عمده باغات  4396يم وهكتارباغات د 29014ميزان  به هكتار باغات آبي وديم 

 )2(شكل هكتار مي باشد22340درسطح  انجيرديم

 

 ن : نقشه پراكنش باغات انجير ديم دراستهبا2 شكل

 بانكت وتراس(جوي آبگيري )

ميليمتر ميباشد نياكان ما جهت امرارمعاش وبهره گيري بهتر از طبيعت با استفاده  250كه متوسط بارندگي ساليانه را  شهرستاندر اين 
گويز (كيالك )  و به ،گالبي ،بعضا در مناطق مرتفع سيب در سطح وسيع و از درختان مقاوم به خشكي وكم آب مانند انجير ،بادام وانگور 

 تابخشي از آب باران را مهار كرده و در خاك ذخيره نمود  با استفاده از جوي آبگيري(بانكت ). براي اين منظور ،ددنبه صورت ديم نمو
 معموال وسبب ايجاد رواناب مي شودنسبت به بارش اما معموال نفوذپذيري كم سطح خاك  منابع آب خاك استفاده بيشتري به عمل آورد.

وفاصله واقع گرديده اند ده مي گردد. براي درختان انجير كه در اراضي كم شيب يبراي هرنوع درخت وموقعيت تدابيري خاص انديش
به  متقير استخت محيط مناسب جهت رشد ريشه هاي درجمع آوري آب باران واحداث سطوح مناسب مي باشد متر  15تا 8درختان 

متر در نظر گرفته مي شود ودر قسمت پائين دست درخت جوي آبگيري به صورت ابروئي  10فاصله درختان از يكديگر طور معمول 
 را به پاي درخت هدايت مي نمايند. احداث ميگردد ودوطرف درخت آب استحصال شده



 

 :نمائي از جوي آبگيري احداث شده در پاي درختان انجير 3 شكل

گ مهار مي نمايند. بدين معني كه هرچه شيب تند ترشود نياز به سنگ چيني با توجه به شيب منطقه قسمت پائين دست جوي را با سن
احداث تراس نيز بايد شيب طبيعي دامنه كوه به چند پله تقسيم  بيشتر ميباشد . و كمكم اين سنگ چيني ها به تراس تبديل ميگردند.

بهترين روش هاي  .ه آن در طول سال اقدام نمودشود و مي توان با ايجاد آبخوان مناسب نسبت به هدايت آب به محل مصرف و ذخير
 .موجود، ايجاد يك حوضچه كوچك براي هر تك درخت مي باشد 

 

 ]8[ : نحوه قرار گرفتن درختان در جوي آبگيري انجير  ماخذ  4شكل 

 

استفاده گياه قرار مي لذا آب باران در داخل هر حوضچه جمع آوري شده و با نفوذ در خاك درون هر حوضچه، در طول فصل رشد مورد 
ر گيرد. درصورت استفاده از اين روش، بازده استفاده از آب باران باال رفته وعملكرد و كيفيت محصول نيز افزايش مي يابد. اندازه مساحت ه

اران ريز حوضه به عواملي مانند عمق ريشه، قابليت نگهداري آب در خاك ضريب رواناب، مساحت اشغال شده هر تك درخت، مقدار ب
ايجاد بانكت و تراس موجب بهره برداري حداكثر از نزوالت آسماني به ويژه در ساالنه و مقدار تبخير تعرق گياه در طول سال بستگي دارد. 

.در بعضي مواقع عدم حجم حوضچه مي باشد  ها ديمتقليل فرسايش خاك از مزاياي وجود تراس و بانكت در باغ  .اراضي شيبدار مي شود
   5شماره ن با باران عبور آب از روي بانكت اقدام به شستشوي آن مي نمايد وموجبات تخريب آن را فراهم مي آورد. شكل پاي درختا

 



 

 نمائي از تخريب يك بانكت (جوي آبگيري) هنگام بارندگي شديد :  5 شكل

 تراس يا سكوبندي 

كه به زبان محلي  .محيطي مناسب براي رشد در ختان ميباشد روشهاي استحصال آب باران جهت ايجاديا ايجاد تراس يكي از سكوبندي 
اين گونه عمليات عمدتاً شامل سنگچين نمودن با ارتفاع مشخص بر روي خط تراز است.  اين عمليان را بس كشي نيز مي گويند .

مناطق مورد موجود در نگهاي درصد هستند. با توجه به اينكه سكوبندي از س 15تا  8سكوبندي در اراضي شيبدار كه داراي شيبي بين
جمع اوري آب باران درشيبهاي تپه ها وكوهپايه ها در پاي درختان مي گردد نظر ساخته مي شود كم هزينه بوده و از طرف ديگر موجب 

ن در هدف از ايجاد سكوها، جلوگيري از شدت يافتن جريان در سطح زمين و نفوذ دادن آوتامين رطوبت رشد سالينه را منجر مي گردد.
 خاك است.

 چكدم  

پذيري مناسب  بندهاي خشكه چين از سنگ هاي كه به صورت خشكه چين بر روي هم قرار مي گيرند ساخته مي شود. به دليل انعطاف
 سنگها براي ساخته مي شوند. ميزان خلل و فرج موجود در فضاي بين زيادنمي باشداين نوع سازه ها در آبراهه هاي كه ميزان دبي آنها از 

اين سازه ها به صورت نامنظم وبدون شكل در قديم استفاده ميگرديده كه بعضا با  واهند داشترسوبات دانه درشت كاربرد خ  نگهداري
تركيبي از چوبهاي هرس شده درختان نيز تركيب ميگرديده واكنون جاي آنها يا چكدمهائي از خشكه چين با اشكال منظم يا سنگ 

 وسيمان گرفته است .

 

 نمائي از چكدمهاي خشكه به صورت نامنظم وچكدم جديد سنگ وسيماني در انجيرستان :6شكل 



 

 

 (بندهاي كوچك )خشكه چين نمائي از استحصال آب باران توسط چكدمها :  7شكل 

 نتايج

م ايام راهي مناسب با توجه به مطالب ارائه شده فوق مشاهده ميگردد كه استفاده از آب باران واستحصال آن جهت تامين معاش از قدي
 بوده كه نياكان ما از اين روش بهره مي جستند .كه چند نكته را بايد متذكر گرديد 

 در خصوص آب انبارها

محلهائي كه به منظور جمع اوري آب باران جهت هدايت به داخل آب انبار درنظر گرفته ميشود بايد قبل از باران تميز وجاروب  •
 ن موادالي مانند دم انجير وبرگ انجير همراه آب به داخل آب انبار منتقل نگردد.زده شود تا در هنگام بارش بارا

در محل ورودي آب به داخل آب انبار توري نصب گردد تا از ورود اجسام ويا موادآلي كه توسط آب حمل ميگردد و حيوانات  •
 وحشرات جلوگيري به عمل آيد . 

 زدائي انجام پذيرد در زمان استفاده از آب آب انبار توسط كلر گند  •

 بانكت وجوي آبگيري 

سعي شود حجم حوضچه هاي پاي درختان تناسب با حداكثر بارش محتمل و مساحت حوضه ابخيز درختان داشته باشد تا از  •
 تخريب بانكت جلوگيري به عمل آيد .

اهنگ باهم اجراء نمايند تا نسبت آنها را همبانكت هاي اجرا شده (جوي آبگيري ) معموال مستقل اجراء مي گردنند . سعي شود  •
به احداث يك سرزيز كوچك به صورت خشكه چين بتوان اقدام نمود تا از تخريب هنگام خروج آب اضافي جلوگيري به عمل 

 ) 5 (شكلآيد . 
انكت با استفاده ازتركيب  چكدم به عنوان دريچه كنترل سطح ايستابي  وب در مناطق مستعد وداراي شرائط توپوگرافي ميتوان •

 ) 7(نسبت به آبياري سيالبي در يك دشت اقدام نمود  شكل شماره به عنوان توزيع كننده 
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