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 چکیده
 

صول اها موجب شناخت بهتر اند، شناخت بهتر آنبومی مردم هر منطقه بوده ها نمونه بارز دانشانبارآب

ها آثار انبارگردد. آبهای امروزی میفناوری بومی و دستیابی به دانش پایدار استحصال آب باران در بنا

ای، اقلیمی و را با مالحظات سازهارزشمندی هستند که به خوبی ابعاد فرهنگی و زیستی نیاز به آب 

یک  باشند . به عنوانها دارای ابعاد فرهنگی و اجتماعی میانباراند. آبهای هنری پیوند زدهخالقیت

ه منطق اند. تجربه گران سنگی از هنر و ارزش اعتقادی مردم اینساختار شهری که از گذشته به جا مانده

 های نوین امروزیدانش توان به عنوان یک سازه بومی استحصال آب باران و تلفیق آن بااست که می

ترین زمینی آب شیرین یکی از محرومهای زیراستفاده نمود. منطقه بستک در زمینه برخورداری از سفره

های ذاتی خود در ساخت قنات و وری از استعدادمناطق کشور است و مردمان پیش از این با بهره

ل ل مشکآب را برطرف سازند، ولی با این حا ها، توانسته بودند مشکالت مربوط به کمبود ساالنهانبارآب

های موجود در انبارانبار هم اکنون نیز امری عادی است. از مقدار آبهمچنان باقی است. استفاده از آب

یاین منطقه میتوان دریافت که مردم این سرزمین در جدالی با دیو خشکسالی به سر می ا ن برند و آسمان 

ست استحصال آب براین اصل استوار ادم از جهت آب آسوده خاطر باشند. از آن است که مرتر شهر بخیل

که آب دریافتی در مناطقی از زمین که ممکن است ربای کشت گیاهان ناکافی یا نامرغوب باشد، 

شود که سهم اندکی از های دیگر منطقه اضافه شود. در مناطقی مطرح میآوری شده و به بخشجمع

ولید ند و معموال این مقدار بسیار کم بوده و پاسخگوی نیاز گیاهان برای تکنبارندگی را دریافت می

 نیاز در دسترس قرار گیرد. شود تا آب مورد باشد. اجرای طرح آب باران سبب میمحصول نمی
 انبار، استحصال آب باران، شهرستان بستک، طبیعت پایدار( )فناوری بومی، آبها: کلید واژه
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Abstract 

 

Water springs have been a prominent example of the indigenous knowledge of the people in each region, 

their better understanding of the basics of indigenous technology and the sustainable knowledge of rainwater 

harvesting in modern buildings. The waterfalls are valuable works that well link the cultural and biological 

dimensions of water demand with structural, climatic, and artistic considerations. The waterfalls have cultural 

and social dimensions. As an urban structure that has survived from the past. Expensiv e stone art and belief 

value of the people of this region that can be used as an indigenous structure of rainwater extraction and its 

integration with modern science. The Bastak area is one of the most deprived areas of freshwater aquifers in 

the country, and the people have already been able to solve their annual water scarcity problems by 

exploiting their inherent talents in aqueducts and reservoirs, but the problem remains It still remains. The use 

of waterfalls is now commonplace. From the amount of res ervoirs in the area, it can be seen that the people 

of this land are in a battle with the demonic drought, and the sky is brighter than the people are comfortable 

with the water. Water extraction The principle is that the water received should be collected  in areas of the 

land that may be inadequate or inadequate for cultivation and added to other parts of the region. There are 

areas where they receive a small share of rainfall and usually this amount is very low and does not meet the 

needs of plants for crop production. Implementation of the rainwater scheme will make the required water 

available. 

Keywords: (Native Technology, Water, Rainwater Extraction, Bastak County, Sustainable Nature) 

 
 

 

 مقدمه
 

های جوی از ری و ذخیره ریزشآومحدودیت منابع آب شیرین در استان هرمزگان موجب گردیده جمع

 ها انبارای ذخیره آب شیرین، آبمهاجمان بردیرباز در این استان رواج داشته باشد و مردم محلی و 

های کوچک استان ها و شهراند. در بسیاری از روستاها، مراکز دهستانهایی را احداث کردهچاه

آوری آب باران و باشد. جمعرب مردم میهرمزگان، برکه همچنان به عنوان تنها منبع تامین اب ش

ها در مناطق جنوب از ویژگی و انبارها برای آشامیدن بسیار حائز اهمیت است. آبذخیره آن در برکه

کشی باز هم در جنوب ها و گسترش آب لولهجلوه خاصی برخورداراند. در حال حاضر با توسعه شهر

ای نمایان هستند و مورد های ارتباطی به شکل گستردهاهها و رها، کنار جادهکشور، در اطراف روستا

انبار آب 2842گیرند. براساس آمار ارائه شده توسط مرکز بهداشت استان هرمزگان برداری قرار میبهره

 گیرندمردم قرار می مکعب مورد استفاده شربمترمیلیون 15آب استحصالی بالغ بر  با حجم

  (.1389پور،حسین)

های جدید در پاسخ به شرایط مختلف شیوه و هوایی، همواره، کشاورزان را مجبور به اتخاذ تغییرات آب

آمده، ها را که بصورت سنتی و تجربی توسط مردم کسب شده و به اجرا درمحیطی کرده است. این شیوه

اران، یاد شده است )ریدی و همکنامند که امروزه از آن به عنوان دانش اقلیمی بومی دانش بومی می

اند و در هر منطقه، با توجه های دور با مشکل کم آبی مواجه بوده(. اجداد نیاکان ما از گذشته399:2014

برداری از آب را ابداع های ابتکاری و بهینه بهرهو شرایط توپوگرافی، شیوهبه خصوصیات آب و هوایی 

(. از 3:1386استفاده کنند )درگاهی،  یوراند از این منبع با ارزش با حداکثر بهرهاند و توانستهکرده

به  اند؛های بسیار دور پیشنیان ما، با تفکر و ابداع، مشکل کم آبی را با کمک دانش بومی حل کردهزمان

رسانی همچون اختراع های آب، آبیاری، آبهای بزرگی در زمینهکه نیاکان ما اختراعات و فناوری نحوی
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های محلی و شیوههای های آبکش بادی، برخی شیوهنی(، تلمبهکاریز، چرخاب )معروف به پرخ ایرا

بنابراین تحلیل ابتکارات  ؛اندای(داشتهکشت سبویی )کوزه انگیز همچونکاری شگفتآبیاری و کشت

ها و های سنتی، بومی سازگاری کشاورزان تبدیل به یک موضوع مهم در پژوهشمحلی و شیوه

(. محققان نیز 88:2003کشور شده است )اسمیت و همکاران،  های استراتژیک در هرریزیبرنامه

ها در مواجه با جوامع محلی و ظرفیت سازگاری آنداری بین دانش بومی معتقدند که رابطه معنی

تغییرات اکوسیستمی وجود دارد. از طرفی تجربه روشن ساخته است و دانش بومی و بسیاری از 

هایی هستند که سازگاری و انطباق با زیست بوم، همان روشابتکارات محلی در جامعه سنتی، بدلیل 

 کنند. رسیدن به مدیریت پایدار منابع آب را مسیر می

های محلی ها و آگاهیها، ابزارها، روشها، ارزشیه ملی هر قوم است که باورادانش بومی بخشی از سرم

نها با دانش رسمی تعارض و تناقضی دهد که دانش بومی نه تگیرد. تجربه نشان میآنان را در بر می

دهد. دانش های متفاوت دانش بومی، آن را مکمل خوبی برای دانش رسمی قرار میندارد، بلکه ویژگی

بومی قابل دسترس، قابل فهم، ساده، کارآمد و ارزان است. دانش بومی به مسایل به صورت کلی نگاه 

ا بوده و در طی زمان آبدیده شده است و چون در کرده و طریقه انتقال آن شفاهی است. این دانش پوی

 باشدای کامال سازگار میبطن محیط طبیعی و اجتماعی محلی تکامل یافته است با شرایط بومی و منطقه

های ای است که خداوند نثار بشر کرده است و از نیازترین هدیهآب ارزنده(. 1376)ازکیا و همکاران، 

ای بر آب شده بطوریکه ات کره زمین است. در دین اسالم تاکید ویژهاساسی برای حیات تمام موجود

ها دسترسی به آب و توسعه در کشور های رشدبار از آب یاد شده است. یکی از شاخصه 63قرآن کریم 

سالم و بهداشتی است. آب سالم آبی است که عوامل فیزیکی و شیمیایی و میکروبی ان در حد 

دت در انسان ایجاد نکند. مدت یا کوتاه مف ان عارضه سوئی در درازاستاندارد بوده است و مصر

با دخالت انسان در طبیعت و بصورت مصنوعی امکانپذیر است. استحصال آب هم بطور طبیعی و هم 

 ها و و طوفان، جریان آب مازاد روی سطح زمین به طرف گودال های تندمعموال پس از وقوع بارش

شوند که این، ها آماده کشاورزی میآوری و در نتیجه زمیندر آن جا جمع کند وپست حرکت میاراضی 

به صورت مصنوعی عبارتست از کمک به  آوری آب بارانباشد. جمعروش طبیعی استحصال آب می

آوری و یا هدایت آب به سمت یک منطقه معین به منظور افزایش رواناب از سطح آبگیر و سپس جمع

ب آصال شده. عالوه بر مصارف زراعی و باغبانی، درمواردی از جمله تامین استفاده از آن آب استح

آب برداری است. ها، حیات وحش و اهداف زیست محیطی دیگر قابل بهرهشرب مورد نیاز انسان، دام

ای با شرایط ویژه جغرافیایی و با سازی یک بنا در منطقههای شهرستان بستک نمونه بارز بومیانبار

انبار به عنوان یک بنای با عملکرد شهری باشند. هر چند در این شهرستان به آبدود میامکانات مح

مکانی برای تجمع نگریسته نشده اشت، با این وجود این بناها به عنوان نقطه عطفی در مراکز محله، 

  اند.نمودهاهالی بوده و به خوبی نقش خود را در این زمینه ایفا می

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعهمعرفی 
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 4/8مربع در حدود مترکیلو 4/5653در منطقه کوهستانی با مساحتی در حدود  شهرستان بستک

درصد از مساحت کل استان هرمزگان را به خود اختصاص داده است. این شهرستان از شمال به الرستان 

شود جزو درلنگه محدود میو از غرب به شهرستان المرد و از جانب شرق به بندر خمیر و از جنوب به بن

باشد که به دریا را ندارد. از این رو آب و هوای آن همانند های استان هرمزگان میمحدود شهرستان

باشد، آب شهرستان نیز تلخ و شور و دارای امالح گچی و سایر مناطق جنوبی کشور گرم و خشک می

شیرین مردم این منطقه با تکیه بر دانش خود  روی به  دار است. به دلیل عدم وجود منابع ابگوگرد

 اند. انبارها آوردهساخت اب

 
 بارش  باران انبار پس از( آبگیر شدن آب1شکل )

 

 انبارتاریخچه آبتاریخچه 

گردد. ار میهایی که در کوخرد یافت شده، تاریخ برکه که از زمان زردتشتیان آغباستناد سنگ نوشته

هایی به شکل مستطیل در غرب و شمال دهستان فعلی هایی که به جا مانده است و به برکههمچنین آثار

کوخرد وجود دارد در زمان سیبه و در دوره حکم زردتشتیان ساخته شده است با گذشت زمان و 

شده اد برکه نیز افزوده ها و نیاز بیشتر مردم به آب، بر تعدها و روستاافزایش تعداد جمعیت دهستان

سال پیش ساخته شده  700در زمان قبل از اسالم ساخته شده است. برکه گرد های دراز است. برکه

 (.2003ار دارد )محمدیان کوخردی، است و در مغرب دهستان کوخرد قر
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 ( برکه هیل و میخک )عکس محمدیان کوخردی(2شکل )

 

 تعریف آب انبار

تر از سطح بندی شده است که غالبا در پایینو نوعی مخزن آب سرپوشیده و آب انبار، برکه یا مصنعهآب

ها، ذخیره آب آشامیدنی برای ایام کم آبی، پایداری انبارشده است. هدف از ساخت آبزمین ساخته می

های ها، دژها، مسیردر برابر دشمن در هنگام محاصره و گاه استفاده از آب خنک در شهرها، روستا

اند، ها بوده است. منابع اولیه اسالمی که به زبان عربی نوشته شدهها و در دل کوهرو، در کاروانسراوانکار

ها از لاند. انبارهای خود در صدد پر کردن گودامخازن . منابع آب سرپوشیده را استخر و برکه نامیده

ها با توجه به انبارتزئینات آب ها برآمد. به طور کلی نقشه، معماری وانبارآب و سرانجام ساخت آب

ای نیز نوع استفادهگیری آن در بافت شهری و وضعیت قرارمنطقه جغرافیایی شیوه برداشت آب، ابعاد، 

 شده، متفاوت بوده است. که از آن می

 

 انباراجزای تشکیل دهنده آب

 سی به عمق مخزن.ها، پلکان دسترمخزن، پلکان )پاکنه(، سردر، میلک، روزن باالی برخی دهانه
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 انبار( اجزای تشکیل دهنده آب3شکل )

 

 شوند: ها از لحاظ کارآیی به سه بخش تقسیم میانبارآب

 های صحرایی و کشاورزیانبارآب-1

 های شهری و روستاییانبارآب-2

 راهی.های میانانبار=آب3

هایی که با انبارآب-1دو دسته تقسیم کرد:  ها، بهها با توجه به منبع تامین آب آنانباراز طرف دیگر، آب

ها از جمله هایی که به عنوان مکمل سایر سازهانبارآب-2شوند. استفاده از سطوح آبگیر، آبگیری می

شود. ها از قنات، سد و یا رودخانه تامین میها انعطاف داده و آب آنها، سد و رودخانه به این سازهقنات

خزینه: شکل استوانه دارد، در قدیم محل -1اند: چهار عنصر اصلی تشکیل شدهها معموال از انبارآب

گیری خزینه در دل زمین آن شده است. دلیل قرارآمد و در دل زمین ایجاد مینگهداری آب به شمار می

گنبد یا پوشش -2به درون آن سرازیر شده و همچنین دمای آب در زیر زمین حفظ شود است که آب 

های محیطی و خنک نگه داشتن آن طراحی روی خزینه که به منظور حفظ آب از آلودگی نیمکره شکل،

ای برای بادگیر: وسیله-4راهرویی پلکانی برای برداشتن آب از خزینه است.  پاشیر:-3شده است. 

 انبار برای جلوگیری از فساد آب است. انبار به درون آبهدایت جریان هوا به درون آب
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 هاابنارخت آبمحل و نوع سا

انبار در محلی که سفت باشد و تحمل وزن سنگین دیوار مخزن و طاق آن، خصوصا آب  داخل زمین آب

فشار -1که:  کردند. علت ساخت مخازن در داخل زمین نیز این بوده استآن را داشته باشد، انتخاب می

های اخت آن در زمین هزینههای مخزن باعث  تخریب آن نشود و از سوی دیگر سنیروی جانبی دیواره

های جانبی زلزله مقاومت بسیار ها در مقابل نیروانبارطلبد و هنگام زلزله این نوع  آبکمتری را می

برای سوار شدن آب به مخزن به نیرویی برای انتقال آب به مخزن نیاز -2دهند. خوبی از خود نشان می

برابر میانگین درجه حرارت سالیانه بر روی سطح  متر 5/6نوسانات درجه حرارت بعد از عمق -3نیست. 

برداری زیاد از یک سازه گویای سازگاری آن با طبیعت و محیط باشد. دوام و طول مدت بهرهزمین می

و درون  ها از عمر بسیار زیادی برخوردارندانبارنش است. میانگین بدست آمده نشان داد که آبپیرامو

ها باعث ی بر محیط پیرامون نیز هستند. زیرا که جمع شدن آب در آناستفاده خود دارای تاثیر مثبت

شوند. های اوج سیالب و به دنبال آن کاهش فرسایش خاک میهای ویرانگر و کاهش دبیکنترل سیل

شده، در حال ترین راه تامین آب آشامیدنی در استان هرمزگان و جنوب فارس محسوب میها رایجبرکه

های موجود تامین میکنند. درصد از مردم این مناطق آب شرب خود را از برکه 95حاضر نیز بالغ بر 

های کنده شده در کوهستان به برکهگود، ی انبارهای گنبدانبارها از نظر شکل و نوع ساخت به آبآب

ها از نوع گنبد گرد که معموال با رنگ سفبد انباربیشتر آبشکل صلیبی و کشیده هستند اما در جنوب 

 کنند. ها خودنمایی میها و روستااطراف جاده در

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( انواع پوشش روی مخزن برکه4شکل )

 

 3ها از سطح زمین بین شوند و عمق آبگیر آنها در جنوب از مالت و ساروج و یا سیمان ساخته میبرکه

برداشتن آب بوسیله ها، برای متر متغیر است، هر برکه دارای سه ویا چهار دریچه است که از آن 12تا 

انبار است و کنند. دارای یک تا سه دریچه مخصوص برای ورود آب به داخل آبسطل )دلو( استفاده می

ای شکل . سقف آن نیز مخروطی شکل است. در قسمت آبگیر برکه معموالبصورت استوانه و یا دایره

شد که آن عبارت بود از استفاده می درای به نام کنها به منازل از وسیلهگذشته برای انتقال آب از برکه

شد، اما امروزه چوبی که روی دوش )کتف( گذاشته و دو حلب آب در انتهای آن با طناب آویزان می

 شود.بوسیله تانکرهای آب این اقدام انجام می
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  نتایج و بحث

 

های بومی که از که فناوری امروزه مردم به دلیل نیاز به آب شیرین و دارای کیفیت به دنبال این هستند

گذشتگان به یادگار مانده است را توسعه و ترویج دهند و با علم روز تلفیق کنند تا بتوانند از این منابع به 

آوری و استحصال آب باران های سنتی که برای جمعها و سازهبهترین شکل ممکن استفاده کنند. سیستم

مرمت شوند تا عالوه بر اینکه طبیعت و زیست بوم پایداری داشته  باشند، الزم است دوباره احیا وموجود می

 باشیم، در بهبود وضعیت خشکسالی و تامین آب و معیشت کشاورزان و دامداران نیز گام مهمی برداشته شود. 
 
 

 

 

 نتیجه گیری
 

ی، کاهش با تکیه بر دانش بومی در استحصال اب باران سبب افزایش آب قابل دسترس، استحصال پوشش گیاه

و فرسایش خاک، استحصال آب  تبخیر و حفظ آب و باروری مناطق خشک، غلبه بر بالیای طبیعی از جمله سیل

 جهت آبیاری و کشاورزی و در نتیجه سبب توسعه خواهد شد. 

برداران از دانش نوین در حفاظت و نگهداری، شود بهرهباعث میاستفاده از تجربیات و فناوری و دانش بومی 

یری فناوری بومی نقش بهتری را ایفا نمایند. کارشناسان و آبخیزدان و همچنین دولت گبکاریت و افزایش مدیر

 ای به بخش فناوری بومی داشته باشند و به تبین نقش و اهمیت توسعه این دانش روی آورند.نگاه و تمرکز ویژه
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