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 چكيده
ت و فرهنگي بسيار غني همواره متاثر از اوضاع خاص جغرافيائي از دانش استان خراسان جنوبي با دارا بودن سوابق اريخي

استحصال آب از نزوالت جوي به منظـور تـامين آب شـرب در ايـن اسـتان از قـدمت. بومي زيادي برخوردار بوده است
و بخش عمده آن آب انبارها مي باشند كه به دوره قاجار نسبت داده مي شو و از آنجايي كـه زيادي برخوردار مي باشد د

و خيرخواه محله احداث مي و يا يكي از افراد متمكن كـار. باشـند اند بصورت وقفي مـي شده اين بناها توسط اهالي محل
و تخصصي بشمار مي د كه مصالح اصـلي مـورد اسـتفاده در سـاخت آن را آجـراي احداث آب انبار از نظر فني كار دقيق

ش و گچ شامل مي و ساروج آب.ودشفته، آهك و عمدتا مسيل از آنجائي كه آب هـا در مواقـع انبارها توسط نهرها، قناتها
و به منظور شرب مورد استفاده قرار مي گرفته است و بـه مسأله بهداشتي بودن آب حائز اهميـت بـوده،بارندگي تأمين

و و نمـو همين دليل فضاي آب انبار بگونه اي احداث مي گرديده كه در آن تاريكي مطلق حاكم همين امـر مـانع رشـد
و آهك موجـود  و موجود در آب براثر نيروي جاذبه ته نشين شده و از طرفي ذرات معلق ميكروبهاي غير هوازي گرديده

در حال حاضر تعدادي از آب انبارها در بافـت. در كف مخزن مانند كلر نقش از بين برنده باكتريها را برعهده داشته است
از اند شهري قرار گرفته و يا ايجاد تغييرات در وضعيت حوضه آبريز غيـرو بدليل سيستمهاي آبرساني لوله كشي شهري

و فرسودگي شده قابل استفاده از ايـن رو بـا، ولي كماكان استفاده مـي گردنـد اند شده ولي تعدادي از آنها دچار تخريب
و استفاده از آب باران جهت استفاده بهي اعمـال نه از اين بناها پيشـنهاد ميگـردد كـه بـا توجه به اهميت آب در منطقه

و تخصيص عملكرد هاي  و بهسازي اين ميراث گرانقدر با تغيير كاربري و سياست هاي ويژه جهت حفظ، مرمت مديريت
.جديد اهتمام ويژه اي صورت گيرد

 آب باران،استحصال سنتي،آب انبار،خراسان جنوبي:كلمات كليدي



:مقدمه
ا مي نبار ها طراحي آب كه ابتكارهاييو.رود ،از شاهكارهاي فن معماري آبي جهان به شمار به ايرانيان است در پاسخ

و تالش در هدر ندادن اين مائده آسماني ابداع  و بهره جستن هر چه بهتر از منابع آبي نقش.اند نمودهطبيعت سخت
كم آب انبارها در بافت شهر و مناطق ا هاي حاشيه كوير از جملهويران در دوران بعد از اسالم چنان چشمگير است آب

كه اين ملزومات مهم براي تداوم زندگي در انبارها مانند ساير ابنيه شهري در مراكزآب مناطق بشمار مي رفته بگونه اي
و همچنين در كاروانسراهاي بين راهي احداث مي و مراكز محالت معماري در شيوه.شده است تجمع مانند راسته بازار

هاي معماري انبارها داراي اعتبارويژاي است؛معماري اين واحدها در مناطق مختلف تحت تاثير سبك ساختمان آب
و اسلوب و محلي و مهندسان با دقت و سازندگان و هواي مناطق متفاوت قرار گرفته است هاي متناسب با آب

آب سنجي بسيار، به مسائل عمده نكته آب اي چون ميزان فشار و سطح و جلوگيري از آلودگي بر كف انبار، تهويه، تصفيه
.اند آب، توجه كامل داشته

و فرهنگي بسيار غني همواره متاثر از اوضاع خاص جغرافيائي از استان خراسان جنوبي با دارا بودن سوابق تاريخي
ن آب شرب در اين استان از قدمت دانش بومي زيادي برخوردار بوده است استحصال آب از نزوالت جوي بمنظور تامي

مي باشنددرسراينكه بعضي از آنها فاقد كتيبه آب انبار هاي خراسان جنوبي بدليل. زيادي برخوردار مي باشد
و وليتاريخچه مشخصي نداشته را ويژگي هاي معماري آنها به لحاظ فرم ميتوان به اواسط دوره تاريخ ساخت آن

مياين بنا.قاجاريه نسبت داد و خيرخواه محله احداث و يا يكي از افراد متمكن به شده ها توسط اهالي محل و اند
مياز نظر مالكيت همين دليل  .باشند بصورت وقفي

مي طور كلي آب انبار به در هاي شهر توان به دو دسته تقسيم نمود؛ آب انبارهاي عمومي واقع در محله ها را و ها، روستاها
وو قالع يا به صورت تك بنا در مسير راهكنار كاروانسراها  هاي همچنين آب انبارهاي خصوصي شامل اتاق هاي كارواني

هاي خشكسالي، جنگ يا محاصره، هاي متموالن كه براي اهدافي چون ذخيره آب براي زمان زيرزميني واقع در خانه
و جريان هوا، جلوگيري از فاسد خنك ماندن آب در تابستان، عدم تبخير آب در اثر تماس مستقيم با گرماي خورشيد

و ديگر امور به كار گرفته مي استان خراسان جنوبي بنا به نوع اقليمش داراي.شد شدن يا بو گرفتن آب در هواي آزاد
و از انجائيكه موارد  و در محدوده هاي بياباني بنا شده است و تعداد زيادي آب انبار بوده كه بسياري از آنها ميان راهي

و دسترسي آنها به عموم ميسر نبوده به مرور زمان تخريب شده و روستا اند استفاده ولي بخشي از آنها كه در داخل شهر
و مرمت گرديده اند ها بنا شده . اند در عين حال بال استفاده بودن بعنوان يك اثر ملي ثبت

و روشها :مواد
و منابع كتابخانه اي،- وه توصيفيپژوهش پيش رو از نوع پژوهش كيفي مي باشد كه به شي تحليلي انجام شده است

و  .اند اطالعات پژوهش را تامين كرده... اسنادي، تحقيقات مرتبط با موضوع

:نتايج
:نقش آب انبار ها در استحصال سنتي آب باران) الف

و ميزان بارندگي كم كه در آن هيچگونه نظمي براي بارندگي و خشك از شرايط اقليم گرم ويوجود ندارد نيازك سو
مبرم مردم اين منطقه جهت دسترسي به آب شيرين از سوي ديگرسبب بوجود آمدن آب انبار ها بعنوان گرانبها ترين 

وابنيه تاريخي گرديده است بگونه اي كه بسته به شرايط  ، فرد خيري به اقتضاي نياز پيش بيني شده موقعيت مكاني



ا و هريك از به.بنا ها را به يادگار گذاشته استينپيش قدم شده اهميت آب در دل كوير كه قطره اي از آن حيات را
و هر جانداري ارزاني ميدارد بر هيچكس پوشيده نيست ولي از آنجائيكه  و نگهداري آب مستلزم انجام انسان ذخيره

و در خور امكانات موجود آن زمان اعمال ميگرديد و تمهيداتي بوده استدابير :ت ذيال به مهمترين آنها اشاره مي شوده
و موقعيتها فاكتور هايي نظير نبودن منابع آبي ديگر،-1 قبل از احداث اينگونه بنا ها بمنظور استفاده بهينه از امكانات

كافي نبودن آب در محل، دور بودن ازديگر منابع آبي، گران بودن ديگر منابع آبي، شور بودن منابع آبي در حدي 
و دام نباشد مد نظر قرار مي گرفته است كه قا .بل مصرف احشام

ها-2 و رعايت موارد فني خاص بمنظور خنثي سازي نيرو و شيميائي مخربو عوامل استحكام بنا و استفاده فيزيكي
و ها، با دقت بناكه سازندگان اين از مصالحي كه حداكثر كارآيي را داشته با شد از ديگر نكات فني كار بوده است

و سطح جانبي مخزن، مسأله: اي چون سنجي بسيار به نكات عمده نكته ود در داخل اند ميزان فشار آب به كف
و بسياري ديگر از مسايل توجه كامل داشته آب رو. اند انبار، تهويه، تصفيه، جلوگيري از آلودگي آب  از اين

ي آب انباراي براي .اند مي ساختهاي معموال شكل تنوره يا منبع آب به صورت استوانه جاد فشار يكنواخت بر بدنه
تا11ساخت آب انبار شامل و در اصلى عنصر آجر. شده است استفاده مصالح ترين مقاوماز امكانحد مرحله بوده

 نحوبه بايد انبارهاآبدر رفته كاربهگسنو آجر از طرفي.را تشكيل مي دهد پلكانو گنبد مخزن، ساخت
شد چسبيدههمبه مناسبى آجرهاي روىوداند خصوصبهوها مالت.نمايد جلوگيرى نشت هرگونهازتا مي
تادا نياز زيادى دقتبهآن اجراىو اند شتهدا بين ايندر مهمى نقش نيز مخزن،  بدنهدر صاف سطحى جاداي شته
 هاى درسوراخ نتوانند آبزى موجوداتكهدشمى موجب كار اين موثر باشدآب بهداشتدرونموده انبارآب داخلى

در شكل زير مراحل ساخت آب انبار( شوندآن آلودگى باعثو كنند النه نباراآب داخلى سطوحدر آمده وجود به
).نمايش داده شده است

آب-3 ابعاد اين آجرها. به آجر آب انباري تشكيل ميدهدنبارها را عمدتا آجري معروفا مصالح بكار رفته درساخت
و سردر آن مورد استفاده قرار گرفته است22*22*7 . سانتيمتر بوده كه در ساخت مخزن، پوشش، پلكان، بادگير

و كف سازى از تركيبىاند مالت بكار رفته در ديوار چينى، شفته ريزى پشت ديوار آجرى،  ساروج نامبه ود داخلى
كهرس خاكو آهك خاكستر، ماسه،از است مخلوطى كه و حمامدر مي باشد نيز قديمى هاىپلو سدها ها

 گرمو آلودگىوآب تبخيراز جلوگيرى جهتدر مفيد كارى مخزن روىبر پوشش ساخت.است شدهمى استفاده
شش شدن م اساسى نقش آب بوده كه عموال يا از طريق در سالم نگهداشتن آب داشته است آبگيري آب انبار ها

و يا از طريق مسيلها در زمان بارندگي انجام مي شده است معموال آب قبل از ورود به مخزن توسط. قنات
مي حوضچه و سپس به مخزن هدايت .شد هاي شني تصفيه







 آب انبار روستايي)بياباني( آب انبار ميان راهي

آب)ب و تدابير انجام شده بمنظور بهداشتي بودن :تمهيدات
مي انبارها توسط نهرها، قناتها يا مسيل از آنجائي كه آب، آب آب شده مسأله بهداشت بودن ها در مواقع بارندگي تأمين

و مطبوع براي آب بصورت كامالً اينتا اند يشيدهاند حائز اهميت است كه در اين خصوص نيز تدابيري مي بهداشتي
.آشاميدن قابل مصرف باشد

:و برخورداري از آبي مطبوع براي آشاميدن تدابير زير انجام مي شده است بمنظور بهداشت آب در مخزن
و در نتيجه بدليل هاي غير هوازي ميكروب سبب از بين رفتن محض تاريكيو ايجاد آب انبارها وششپ-1 گرديده

و نورنبود  آنكافي مانع رشد و نابودي .ها مي شودنمو
مي-2 و آهك همچنين.ها را در آب از بين ببرد ريختند تا مانند كلر باكتري پس از آبگيري مخزن روي آب، نمك
ومالا زم ذرات موجود در آب در اثرح تهجاذبه و براي اينكه امالح ته نشين شده از شير خارج نشود شده نشين ين،

.اند محل شير را در ارتفاع يك متري كف مخزن قرار مي داده



به-3 يكي. هايي براي تهويه هوا واداشته است يشيدن روشاند گرماي زياد مناطق كوير، معماران ورزيده ابنيه مختلف را
بي از اين روش و آب.هاي مختلف بوده است استفاده از بادگير در شكلنظير هاي شاخص در آب انبارها به اين دليل كه

و گنديدگي مي و راكد در يك محل دچار فساد شود، استوار كردن بادگير بر فراز آنها به جهت سالم نگه داشتن آب
و اركان اصلي احداث اين بناها گرديد تا جريان هوا را در  و وجود. آن برقرار سازدخنك كردن آن از ملزومات جريان باد

مي دريچه و آب موجود سبب و رطوبت بسيار زياد داخل مخزن هاي تهويه عالوه بر خنك كردن فضاي انباري شود گرما
و بدنه آن لطمه وارد نسازد يا ها كه بادگير در برخي آب انبار. به مصالح هاي بلند وجود ندارد، بر فراز طاق نيمكره

ا مخروطي ميشكل .شود تا جريان هوا را برقرار سازد نبار، هواكشي چون بادگير كوتاه تعبيه
و تهويه هواي داخل آن، عالوه بر اينكه آب مخزن در زمستان يخ نمي-4 زده قرار دادن مخزن آب انبار در داخل زمين

و مانعي در  و نموو در تابستان نيز گوارا بوده است سبب كاهش درجه حرارت آب .ميكروبها بوده استجهت رشد
و همچنين نصب يك طوري در محل ورود آب به مخزن-5 تعبيه يك حوضچه آرامش در قسمت مدخل ورودي مخزن

و  و الي .يه داخل مخزن مي شده است ... آشغالمانع ورود گل

و نتيجه گيري :بحث
و سنتي براي تامين آب بخوبي نشان به اند با تدابير خاص يان توانستهدهنده آن است كه اجداد ايران فناوري بومي و

و حتي تكنيك و نگهداري از مايع حيات برآيند را كارگيري هوش ايراني به نحو احسن از عهده كار حفظ هاي ويژه خود
به حال اگرچه با وجود اين. در اين امر به ساير ملل نيز وام دهند آبرساني21واسطه فناوري هاي موجود در قرن كه

و قنات از رونق افتاده است، اما هنوز هم آب انبارها در مناطق حاشيه كويري، با بسيار سه و كاربري آب انبار ولت يافته
مي وجود لوله . شوند كشي آب شهري مورد استفاده واقع
آن مصرف براىآب حياتى ماده نگهدارندهكه آب انبارها، ساخت براىشد ذكر در مقالهكه همانگونه  بوده كنندگان

مى محلهيك آن براى رفتن دستازوآب نشت باعث كار ايندر دقتىبى كمى.است شدهمى صرف زيادى دقت
 دادهمى قرن چند معادل عمرى به آنها بناها، كيفيتبا ساخت چگونهكه دهدمى نشان نيز موجود آثار.است شده
كه چيزى است؛ كلمه واقعى معناىبه بودن اقتصادى همان اينو هستند استفاده قابلهم هنوزكه حدىتا است،

.است شده سپرده فراموشىبه معاصر دورهدر متأسفانه
يا اند ها در بافت شهري قرار گرفتهدر حال حاضر تعدادي از آب انبار و و بدليل سيستمهاي آبرساني لوله كشي شهري

و فرسودگي شدهايجاد تغييرات در وضعيت حوضه آبريز از حيض انتفاع خارج شده ولي تع  اند دادي از آنها دچار تخريب
و استفاده از آب باران جهت استفاده بهينه از ولي كماكان استفاده ميگردند از اين رو با توجه به اهميت آب در منطقه

و سياست هاي ويژه مورد توجه مسئولين قراركه اين بناها الزم است و پيشنهاد ميگردد كه با اعمال مديريت گرفته
و تخصيص عملكرد هاي جديد اهتمام ويژه اي  و بهسازي اين ميراث گرانقدر با تغيير كاربري جهت حفظ، مرمت

.صورت گيرد

:منابع مورد استفاده
و صنعت. 1376الحسابي، علي،-1 .راناي پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علم
، معماري اسالمي ،انتشارات-2 ، محمد كريم .سروش دانشپيرنيا
، وحيد، بررسي اقليمي ابنيه سنتي ايران، ،انتشارات دانشگاه تهران-3 .قباديان



.تهران انتشارات دانشگاه اول، جلد ران،ايدرآب مسائلو منابع.1368 پرويز، كردوانى،-4
و ساختمان آب انبار: معرفي گوشه اي از معماري ناشناخته ايران. 1387معماريان، غالمحسين،-5 ها، فصلنامه معماري

و تابستان2شهرسازي دانشگاه الزهرا، شماره  . 1388، بهار
از-6 انتشارات تون،/بوذرجمهري، فردوس–ياحقي: گزارش:سازمان ميراث فرهنگي استان خراسان جنوبي برگرفته

.1374مشهد- آستان قدس رضوي


