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 مروري بر روش هاي سنتي بهره برداري از سيالب با بناي
 سطوح آبگير كوچك در استان فارس

3مژگان سادات عظيمي2حميد مصباح1غالمرضا رهبر

و منابع طبيعي گلستان-1  عضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي
و منابع طبيعي فارس-2  عضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي
و منابع طبيعي گرگانعضو-3  هيئت علمي دانشگاه علوم كشاورزي

 gholamreza.rahbar@gmail.com: پست الكترونيك-1

 چكيده

مي ميليارد متر مكعب سيالب رودخانه50ساالنه افزون بر آن هاي سرزمين ما به هدر و تلفات ناشي از و زيان مالي رود
و دهها نفر بالغ مي درصد پهنه سرزمين ما با كمبود آب روبرو90در حالي است كه نزديك به اين. گردد به ميلياردها

و خانگي. است و نيمه خشك به منظور تامين آب مورد نياز خود براي مصارف كشاورزي، شرب مردمان مناطق خشك
د. ها استفاده كنند مجبور هستند از آب حاصل از بارش و نيمه خشك از ساليان راز خود مردمان هوشمند مناطق خشك

و خشن سازگار كرده و در اين مناطق تنها منبع آب قابل دسترس براي آبياري، سيالب. اند را با اين محيط سخت ها
مي جريان و آبياري سيالبي را به عنوان اساس زندگي. باشد هاي موقتي . اند شان انتخاب كرده اين مردمان پخش سيالب

بههاي فارس، سيس استفاده از سيالب در استان و خراسان نمودي از كاربري و بلوچستان، و تان و به هنگام سيل جا
به.جريانهاي سطحي است و سيالب عليرغم. هزار سال مي رسد5تا3قدمت روشهاي سنتي استحصال آب باران

خوبي توسعه روشهاي جديد در بهره برداري از سيالب، كماكان اين روشهاي بومي در مناطق مختلف از كارايي بسيار 
و. برخوردار هستند زراعت سيالبي، جمع آوري هرزآب با بناي سطوح آبگير كوچك در انجيرستان ديم استهبانات

و  و آبياري نخيالت با سيالب در الرستان، نمونه هاي بارزي از هماهنگي با طبيعت خشك پرزيتون، ساخت آب انبار
و نمونه هايي از  و روش خشن استان فارس هاي بهره وري از سيالب هاي فصلي در روش هاي سنتي جمع آوري آب

. است كه در مقاله حاضر به تشريح آن خواهيم پرداخت

 روش هاي سنتي، سيالب، سامانه هاي سطوح آبگير، استان فارس:كلمات كليدي
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 مقدمه
 هاي از آبخيزها رودخانهو لهامسي طريقاز) سيل همراه معلق موادشكلبه( خاكوآب مكعب مترها ميليارد ساالنه
و ميلياردهابه رويداد ايناز ناشي جاني تلفاتو مالي زيان.رودمي هدربه كشور خشك نيمهو خشك  نفر دهها ريال
 خاكو كندمي تهديدرا سرزمين ايني پهنه درصد90به نزديك آب، كمبود بحران حال هميندر. گرددمي بالغ
و همكاران،( است آبخيزنشينان مياندرزشاربا هاي كاالاز يكي  مناطق اين مردمان كنونتا گذشتهاز.)1391رهبر
 موردرا خود زيستگاه آبخيزيها حوزه مديريت زمين،بر مالكيت تثبيتو اساسي هاي نياز تامين بقاء، پايداري براي

از شرايطبه بسته گوناگون، شهايروبه بومينشدابر تكيهباكه است درازي ساليانهاآن.اند داده قرار توجه جدي
 عالوه ها، سامان اين مردمان براي.گذرانندمي روزگارو گرفته بهرهها آبخيز اراضيبر جاري هايآب روانو آب باران
باچه اگر.است برخورداراي ويژه جايگاهاز زمين ايجادو خاك حفظ پايدار، توليد مالكيت، تثبيت آب، بر مسئله
 پايدارياز حكايتها بررسي اما، اند، گرديده بومي هاي شيوه جايگزين نوين هاي روش مناطق برخيدر علم پيشرفت
.مدعا است اينبر دليلي اراضي مديريت قديمي هاي روش بيشتر ماندگاريو كارايي پويايي،.دارد پيشين هاي روش
.)1385جواهري،( رسدمي پيش سال 3000به فلسطيندرو سال 5000به مصردر سيالبي آبياري هاي روش قدمت
كنارهدر سيالباز مستقيم برداري بهرهبه توانمي دنيا مختلف مناطقدر شده گرفته كاربه هاي روش ترين ازمهم

در(ها تپهي دامنهدر نهر احداثوها درهكف سكوبندي ها، دامنهآب روان آوري جمع؛) مصردر(ها رودخانه
.كرد اشاره) يمندر( سيالبي آبياريو) تونسدر( وجسور مسكات خاكي، كشت؛) هنددر( آهارو خادين؛) سطينفل

بند جملهاز.شودمي استفاده سيالباز برداري بهرهو مهار براي مختلفي هاي روشاز كنونتا باز ديراز نيز در ايران
 خط تراز روي خاكريز بنايبا هايي حوضچه روش ايندر.باشدمي مرسوم خراسان وجنوب مركزدر عموماًكه سارها
در.شودمي هدايتآن داخلبه سيالبو شده ايجاد ماهوري تپه مناطقياو آنها اطراف رودها، خشك مسير در

ينا هنوز اما نوين آبياري توسعه رغم علي. دارد زياد قدمتيآناز برداري بهرهو مهار روشهاي بلوچستانو سيستان
از نيز سيل همراه موادبا زمين ايجاد بحث ناحيه ايندر آب، مسئلهبر عالوه.دارند كارايي منطقه ايندرها روش
دانشباو خاكو سنگ كمكبا ديار اين مردمان،)1384(حسيني مطالعات براساس.است برخورداراي ويژه جايگاه
ارزيابي ضمناو.كنند برداري بهرهآنازو مهاررا سيل وانندتمي آنها كمكبهكه كنندمي بنا هايي سازه بومي
.استداده قرار خوشابو دربند دگار، هوتك، نوع4دررا آنها استان ايندر سيالباز برداري بهره سنتييها روش

 انجيرستان ديم استخبانات
و به فاصله و با شهرستانكيلومتري از آن قرار گرف 175استهبان در جنوب شرقي شيراز هاي فسا، نيريز، داراب، ته

و كمترين ارتفاع منطقه در حاشيه درياچه بختگان 1767ارتفاع مركز شهرستان از سطح دريا. شيراز مجاور است متر،
با 1500 و بلندترين نقطه، ارتفاعات خرمنكوب و29شهرستان در عرض شمالي. متر مي باشد 3202متر 15درجه

و طول شرقي دقيقه از خط است و54وا دو 2882مساحت شهرستان. دقيقه واقع است15درجه و داراي كيلومتر مربع
و سه دهستان  و ايج(بخش . است) رونيز، خير

و دماي آن در تابستان و خشك بوده و در مجموع معتدل و هواي متغير استهبان به جهت اختالف ارتفاع داراي آب
به درجه سانتيگراد41حداكثر به  حداقل بارندگي طي بيست سال. درجه سانتيگراد مي رسد-7و در زمستان

آن 200گذشته  و حداكثر و متوسط بارندگي مفيد حدود 740ميلي متر . ميلي متر در سال است 350ميلي متر بوده



�

و غير مستق و در راس آن شهر استهبان به طور مستقيم يم وابسته به انجير اقتصاد عمده مناطق انجيرخيز استان فارس
از. است و80در شهر استهبان محل امرار معاش بيش و حمل درصد اهالي از طريق باغداري، كارگري، تجارت، صادرات

و همكاران،( نقل انجير تامين مي گردد .)1384مصباح
و بالفعل و ساير مناطق انجيرخيز استان، استعداد بالقوه و قانع استهبان و سازگاري با شرايط تالش مردم سخت كوش

و هوايي اين استان را با سطح زيركشت قريب و توليدي حدود44آب تن40هزار هكتار ) در شرايط مطلوب(هزار
و بزرگترين توليدكننده انجير خشك جهان معرفي نموده است .انجير خشك

و ميزان محصول انجير ديم رتبه اول را در كشور و جهان را بخود اختصاص داده استان فارس از نظر سطح زيركشت
و ميزان توليد را دارا است  است،كه در اين استان شهرستان استهبان بيشترين سطح زير كشت

و ديم شهرستان استهبان كل اراضي آبي ها اختصاص هكتار به باغ 28575هكتار بوده كه از اين مقدار 45712سطح
و ديم مي باشددرصد اراضي5/62داده شده است يا به عبارت ديگر  كه از اين مقدار. شهرستان بصورت باغهاي آبي

مي باشد كه از اين ميزان) درصد4/93(هكتار 26700و ديم) درصد6/6(هكتار 1875هاي آبي سطح زير كشت باغ
.)1391حبيبي،( درصد آن را باغ هاي انجير ديم تشكيل مي دهد9/74

از. مهمترين محصول استهبان انجير مي باشد به80درآمد بيش درصد اهالي اين منطقه مستقيم يا غيرمستقيم وابسته
را. انجير است و خشكسالي هاي مداوم درخت انجير سازگاري خود را با محيط طي ساليان دراز به اثبات رسانيده

و پابرجا باقي مانده است و هزار20سطح زير كشت اين محصول حدود. عليرغم خسارت زياد تحمل نموده هكتار
و 16000معادل دو ميليون اصله مي باشد كه حدود  و رونيز واقع 4000هكتار آن در محدودة شهر هكتار در ايج، خير

.است
و پراكندگي خوب 400ميزان محصول انجير در يك سال پرباران با حداقل حدود) آذر تا ارديبهشت(ميلي متر بارندگي

به20-15 و مقداري به خارج از كشور صادر مي شود هزار تن برآورد مي گردد كه . بيشتر شهرهاي ايران
 سال 400بهآن هاي پايه برخي قدمتكه ديم انجير اصله ميليون2اراضي ايناز مربع كيلومتر 230 حدود عرصه در
:رددگمي تامين زير سنتي روش4به سيلو باران آوري جمعبا درختان اين نياز موردآب.است شده كشت رسد مي
 آبراهه2 سويبهآب هدايت،)مربع متر 100 ميانگين( متفاوت وسعتبه كوچك آبخيزهاييازآب آوري جمع-1

 قطربه گرد آبگيريي ميانهدركه درختي طرفبهآب انتقالو متر8/0تا5/0پهناي متر،3تا2 درازايبه كوچك
.است شده كاشته متر،3 متوسط

طرفبهآب انتقالو هموار اراضيدر بلند نسبتاً هاي پشته بنايباآب آوري جمعپيدرپي هاي نوار ايجاد-2
.است شده كاشته متر،3 متوسط قطربه گرد آبگيريي ميانهدركه درختي

جمع سطحي، هرزآباز بهينه استفادهو خاك حفظ نهال، مطلوب استقرار منظوربه شيبدار اراضي بنديسكو-3
 كاشته متر،3 متوسط قطربه گرد آبگيريي ميانهدركه درختي طرفبهآب انتقالو كوچك سطوحازآب آوري

.شده است
بهآب انتقالو آبراهه طول مختلف نقاطدر ساده آبگير هاي دهانه احداثبا كوچك هاي آبراههازآب انحراف-4

.دارند ارتباطريكديگبا آنها آبگيرو شده كاشته ترازخط رويكه درختاني سوي
ميليمتر معادل 272و با متوسط كيلومتر مربع 91/241 وسعتبا استهبان شهري حوضه ساالنه سيالب حجم

 اراضي ايناز مربع كيلومتر50در انجير درخت اصله هزار 500 احتساببا.گرددمي برآورد مكعب متر 11/3948213
 مكعب متر 816050 معادل نمايد،مي نگهداري كامل طوربهارآبو داشته مربع متر 100 حدود آبگيرييكهر كه

 باريده ناحيه ايندر بارندگي متر ميلي 560 روز7 مدتدر 1365 رخداددر.شودمي كاسته سيالب حجماز)%20(
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آب 8/128با احتساب. است كه شده برآورد مكعب متر ميليون18حدود سيالب حجم) درصد بارش23( ميليمتر هرز
 درصد67/20 حدودكه استآن بيانگرها داده.است كرده مهارراآن مكعب متر ميليون3 حدود باران آبگيروحسط

 كاهش سيلاز توجهي قابلصددر تنهانه ترتيب اينبه است شده مهار كوچك آبگير سطوح كمكبه ساالنه سيالب
 سيل، خسارت كاهش اينبر عالوه.است شده ستفادهنيزا انجيرتن 5000 حدود توليد برايآب رواناز بلكه يافته،
مي حوضه ايندر آبخيز مديريت شيوه اين ارزشمند مزاياياز نيز...و اشتغال آبخوان، مصنوعي تغذيه خاك، حفظ
.باشد

 آبياري نخيالت در گراش الرستان
احداثبا روش ايندر.است بوده معمول فارس جنوب مناطقدر تاكنون گذشتهاز سيالباز استفادهبا كاري نخل
 كاشته هاي نخل كردنآب سير منظوربه آن، حاشيه اراضي سويبه اصلييه آبراه سيلاز بخشي آبگير،ي دهانه

 كاري نخل شيوه ايندر محصول ميزان اگرچهكه استآن بيانگرها بررسي.گرددمي هدايت اراضي، اين شده در
 حفاظت سيل، كنترل محصول، توليدبر عالوه.است برخوردار بهتري كيفيتاز صولمحولي است، آبي از كشت كمتر
 نمونه مناطقازيكي.باشدمي سيالباز برداري بهره سنتي شيوه اين مزاياي جملهاز نيز...و آبخوان تغذيهخاك،

 طولدرر،ال شهر غرب كيلومتري25در واقع گراش شهردر، فارس شرقي جنوبدر نخل، كشت سيالبي
 .Mesbah, et al). است شده واقع شمالي، عرض دقيقه40و درجه27و شرقي دقيقه8و درجه54جغرافيايي
 جنوب كيلومتري 350در متر ميلي 238 ساالنه متوسط بارشو سطح دريااز متر 920 ارتفاعبا منطقه اين (1997

را مربع كيلومتر 140 وسعتبهاي حوضهآب روانرقشبه غرب با جهت گراش فصلي آبراهه.دارد قرار شيراز شرق
 ثانيهبر مترمكعب 100 حدود آبراهه اين سيالب حداكثر دبي.كندمي حوضه هدايت خروجي سمتبهو آوري جمع
 نخلاي حاشيه اراضيبه سيالب هدايتو مسيل اين طرفدودر متوالي هاي آبگير دهانه احداثبا.است شده برآورد
متر5/1 ارتفاعبا هايي كريزخابا مسيل اطراف نواحي ابتدا روش، ايندر..مي شوندآبياري سيلبا شده كاشته هاي

تا 100از زمين شيببه توجهبا"بست"هر مساحت.گويندمي"بست" شده به اين نواحي مجصور. مي گرددمحصور
از قبل.شوندمي متصل يكديگربه هايي دروازهياآب راه طريقاز همجوار،"بست"چند.است متغير مترمربع 350

در نخل كشت.شودمي كشت نخليك متر10تا7 فاصلهبههاآندر سپسو تسطيحها" بست" سطح كاشت،
 نخلآناز بعدولي دارند آبياريبه نياز شده كاشته هاي نخل سيالب اولين وقوع تا زمانو گيردمي صورت بهار فصل
مي سيالببا فقط ها .يشودم انتخاب تجربهبا محلي افراد توسط آبگيري دهانه ايجاد چگونگيو محل.شوند آبياري
%70 حدود خروجي، محلتاكهاي گونهبه گيرد،مي صورت آبگيري محل چنديندر فصلي گراش آبراهه طول در

.شودمي كنترل سيالب

 پرزيتون شيبدار اراضي بندي سكو
52تا دقيقه49و درجه52(شيراز شرق جنوب كيلومتري 120در كيلومترمربع67/56عتوسبا پرزيتون آبخيز
هاي روستا.دارد قرار شمالي عرض دقيقه،56و درجه28تا دقيقه50و درجه28و شرقي طول دقيقه،56و درجه
اراضيبه حوضه وسعتاز هكتار 1938 حدود.دارند قرار حوضهدر نفر 4043 جمعيتباگلآبو زيتون پر

به حوضه ساالنه نسبي رطوبتو دما ميانگين.است ديمآن درصد90كه يافته اخصاص)باغيو زراعي( كشاورزي
ازناشي هاي هرزآبكه بوده ميليمتر 460 منطقه بارش متوسط.است درصد63/47و درجه سانتيگراد89/19ترتيب
از هكتار 720 حدود.شودمي تخليه آقاجهقر رودخانهبه"زنانپا"و"گلآب" فصلي هاي آبراهه وسيلهبه بارش
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 هاي طبقه ها، تپه اراضي تيپدر عرصه اين.است يافته اختصاص سرخگلو انجير انگور، ديم باغبه حوضه اراضي
 سكوبنديبا پرزيتون آبخيزنشينان.است شده واقع گورپي- پابده شناسي زمين سازندو درصد30-20و12-20

و( اند كرده مثمر درختان كاشتبه اقدام ها، دامنه القعرخطوها دامنه رويبر پيوستهياو منقطع مصباح،
).1384همكاران،
 باال هاي شيبدر سطحي فرسايش كاهشو مثمر هاي نهال استقرار آب، هرز آوري جمع اراضي، مالكيت تثبيت
5 فقط حاضر حالدرو بوده موجود محلدر سنگو خاك جملهازها سكو نياز مورد مصالح.استآن اصلي اهداف

،ها تپه فرسايشبه حساس خاك سيالب،از برداري بهرهبر عالوه روش ايندر.دارند سطحي ديدگي آسيب آنها%
 اين اجراي نتيجهدركه داردآناز حكايت USLE  ،SCSبيالن، هاي روشبهها بررسي. شده است حفاظت نيز

 ميزانو%35 ساله25 بازگشت دورهبا بده شده، ذخيرهآب روان%28 حدود نوينو بومي دانش تلفيقبا طرح
و سرخگلو انجير انگور، توليد.است يافته كاهش%73 حدود شاهد اراضيبه نسبتها عرصه ايندر فرسايش
.ميباشد پرزيتون آبخيزنشينان اصلي درآمدهايزايكي...و مربا گالب، شيره، چون هايي فراوردهبه نهاآ تبديل

 آب انبارهاي الرستان
و بومي ايران به شمار مي آيد كه به عنوان يكي از بناهاي عام المنفعه از آب انبارها يكي از شاهكارهاي معماري سنتي

ي و در سراسر ايران و تمدن ايران زمين برخوردار بوده و جايگاه فراواني در فرهنگ از. افت مي شودمنزلت بناي اين نوع
ا و تاريخي از شاهكارهاي فن معماري آبي جهان به شمار مي رود كه همه تكاري است در پاسخ به طبيعتبابنيه سنتي

و تالش در  و بهره برداري هرچه بهتر از منابع آبي و خشن انبار حوضآب. در هدر ندادن اين مائده آسماني استسخت
ميو يا استخر سرپوشيده كم.)1تصوير( شود اي است كه براي ذخيره آب معموالً در زير زمين ساخته و در مناطق آب

و يا جويبارهاي فصلي پر مي به. كنند كويري آب انبار را از آب باران و در تابستان آب معموالً در زمستان ذخيره شده
. رود كار مي

ه:1تصوير آن اي جانبيشماي كلي يك آب انبار با نمايش قسمت
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و سيالبها پر مي به تدريج بشر خود به انبار.شد انبارهاي ذخيرة آب در آغاز گودالهايي بود كه خود به خود از آب باران
و سرانجام به ايجاد انبارهاي آب در جاهاي مورد نياز خويش دست يافت با پيشرفت.كردن آب در اين گودالها پرداخت

و بين.تكامل پيدا نمودتمدن روشهاي ذخيرة آب نيز  ، مصر آب در تمدنهاي ايران انبارهاي سرپوشيدة النهرين آب را در
و آلودگي آن جلوگيري مي مي غيرقابل نفوذي كه از تبخير شدن آب و روم نيز. كردند كرد ذخيره در كشورهاي يونان

آب از اين شيوه براي ذخيرة آب استفاده مي و تاريخ ايجاد برخي ميانباره شد . گرددا در فلسطين به دوران نَبطيان باز
، مربوط به هزارة ترين نمونه يكي از كهن چغازنبيل و در كنار محوطة و دوران شكوفاييق2هاي آب انبار در ايران م

.تمدن ايالم است
و بنيادي در خلق شرايط اقليمي،در ايران ، تاثير ژرف و نيمه خشك بخش عمده اي از كشور هاي پديدهخشك

و سواحل درياي ريزش. گوناگون معماري اين سرزمين گذاشته است  ، به جز ناحيه شمالي هاي آسماني در ايران
، در بقيه نواحي بسيار كم است  ، از ديرباز در بيشتر دشت. مازندران ، براي دسترسي به همين دليل هاي وسيع ايران

و ايرانيا ، تالش چشمگيري صورت گرفته ده توانايين با بهره جستن از تماميبه آب ، ها كيلومتر قنات حفر هاي خود
آب آنها در كنار ساخت قنات. كرده اند  ، به ذخيره سازي و سدها هاي فراوان زمستاني براي به مصرف رساندن آنها ها
، در فصل و براي تحقق اين مساله گ» انبارآب«هاي گرم سال نيز توجه داشته اند آب.ذاشته اندرا بنيان قديمي ترين

آب انبار. انبارهاي ايران يا به عبارتي مخزن آب در ايران تقريبا با پيدايش اولين تمدنهاي ايران زمين همرا بوده است
كيلومتري جنوب شرقي شهر تاريخي شوش در استان خوزستان كه قدمت آن به نيمه اول هزاره دوم40شهر ايالم در 

و آبراهه هاي متعدد در محدوده. مي گردد قبل از ميالد مسيح بر از دوران حكومت هخامنشيان نبز بقاياي آب انبار
جا. تخت جمشيد وجود دارد و جزاير خليج فارس نيز مخزن هايي به گذشته از آن ار دوران ساساني در ناحيه جنوب

د. مانده كه از اعتبار خاصي برخوردار است ر زندگي مردم ايفا مي كنند از موقعيت آب انبارها عالوه بر نقش مهمي كه
و اعتقادات مردم ايران و ساخت آنرا خاصي در فرهنگ برخوردار بوده، تا جايي كه جنبه تقدسي در بين مردم دارد

.مساوي با ساخت مسجد مي دانند

 قسمتهاي مختلف آب انبارها
آب1 و امروز به وسيله دستگاه:ـ مخزن و ماشين آالت حفر مي شودكه در گذشته توسط كارگران اين مخزن. ها

و عمق آن به  به10استوانه اي بوده چون اين آب انبارها توسط نيكوكاران ساخته مي شود.متر مي رسد12و قطر آن
و اعتبار شخصي افراد دارد و قطر آنها بستگي به بودجه .)Adelpoor, et al. 1997( عمق

و در قسمتي از بدنه مخزن شياري به پهناي از پلكان برا:) پلكان(ـ پاگانه2 ي وارد شدن به آب انبار استفاده مي كنند
و ديواره. بيش از يك متر مي سازند كه در اين شيار سنگ هاي تراشيده محكم به عنوان پلكان نصب مي شوند كف

و سيمان  و امروز از سنگ و ساروج در. اند نفوذ يا خارج شودمي سازند تا آب نتو) بتون(مخزن را در قديم از سنگ اگر
و چاه هاي مجاور  و روستا اين مورد دقت نشود آب انبارهايي كه خالي از آب باران باشند به وسيله آبهاي فاضالب شهر

و در اين حالت مي گويند. داراي آب مي شوند، يا آب انبارهايي كه از آب باران پر باشند به سرعت تخليه مي شوند
.بركه شكسته است
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و8در قديم در كيلومتري شرق اوز يك آب انبار نسبتاً بزرگ وجود داشته است كه بر اثر بي توجهي شكسته مي شود
و  و سنگ و مرمت مي كنند ولي به دليل ساختمان اليه هاي زمين كه خاك رس بوده حتي چند بار هم آن را تعمير

و حاال يك منطقه ساروج نتوانسته آنجا را خوب پوشش دهد، مرتب شكسته مي شود لذا به بركه شكسته معروف شده
و نيمه آن را به وسيله) استوانه(مخزن بركه. بزرگ در شرق شهر اوز به نام بركه شكسته معروف است را اندازه گيري

و اندازه  و براي مردم هم حجم و اين سنگ به نام سنگ نيمه معروف است و قطور نشانه مي گذارند يك سنگ محكم
.كه مشخص مي شودبر

و.ـ پيش از ورود آب به بركه يك حوض كوچك كه در زبان محلي به آن دست دره مي گويند، مي سازند3 گل تا
و پس از آن آب وارد بركه شود و مواد زائد همراه آب ابتدا در دست دره رسوب كند .الي

ق(سوراخ ورود آب به بركه بستگي به مكان ساخت بركه: وروديـ4 بيل رودخانه، سراشيبي يا مسافت زمين باران از
.يا اندازه بركه دارد) گير كه آب باران در آن جمع مي شود

و عرض آن يك متر است تي تخ گفته مي شود5 دو.ـ به محل برداشت آب كه ارتفاع آن دو معموالً تعداد تي تخ ها
م و بيشتر تا. تي تخ ها را درست روبروي هم مي سازند.ي رسدعدد است ولي در بركه هاي بزرگ تعداد آنها به چهار

و خنكي مكان تي تخ هم بشود و باعث خنكي آب انبارها ها. هوا به خوبي كوران كند بسياري از رهگذران در مسير راه
و محل اترا. در تي تخ بركه ها به استراحت مي پردازند و ادامه دار مي سازند ق در بعضي از بركه ها تي تخ را بزرگ
و باصفا است. تابستاني بسياري از مسافران نيز مي شود .چون جايي بسيار خنك

ها6 و مخزن اصلي بركه را پوشش مي دهد:ـ سقف بركه ساختن گنبد براي سقف آب انبارها بويژه. گنبدي شكل است
و معماران ويژه مي توانند اين كار را انجام دهند مصالح به كار رفته در ساخت.در بركه هاي بزرگ، كار هر كسي نبوده

و امروز هم همان مصالح را به كار مي برند ولي به  و رويه آن از ساروج بوده است و گچ گنبد در قديم بيشتر از سنگ
و انبساط خوب جواب مي  و در زمان سرما براي انقباض جاي ساروج براي پوشش رويه از كاهگل كه بر اثر اشعه آفتاب

و گچ به كار رفته در ساخت گنبد استدهد استفاده مي كنند  از.و از طرفي اين كاهگل محافظ خوبي براي سنگ و
و در زمستان يخ نمي زند و آب بركه در تابستان خنك و سرما هم جلوگيري مي كند .نفوذ گرما

س-7 كه. ازنددر هر بركه براي اين كه سقف آن گرفته شود ابتدا يك قرص چيني مدور پهني به پهناي دو متر مي
و پي را در زبان محلي قرص بركه مي نامند و اين شالوده .پايه سقف بر روي يك متر آن استوار است

و-8 و تراشيده نصب مي كنند كه به كاكل معروف است در خط الراس گنبد يعني انتهاي گنبد سنگي استوانه اي زيبا
.از دور نشانگر بركه است

در-9 باالي تي تخ ها داراي سردر زيبا هستند كه در قسمت بيروني اين سردرها كتيبه آب انبارهاي منطقه جنوب
.سنگي نصب مي شود

و سازنده بركه حك شده است: كتيبه-10 و نام معمار .دركتيبه سنگي بيشتر نام بركه، سازنده وسال ساخت
په75در تي نخ ها سنگي تراشيده به ارتفاع:دست انداز-11 و به ناي يك متر نصب مي شود تا مانع سانتي متر

و حيوان به بركه شود .سقوط انسان
ازيدر مقابل ورود:آبيخروج-12 و آب، سوراخي تعبيه مي شود تا آب اضافي بركه از همان جا به بيرون برود

و باعث خنكي آب  .شودطرفي اين سوراخ هم در مقابل سوراخ ورودي آب درست مي شود تا باز هم هوا كوران كند
و مناطق خشك ايران در دوران بعد از اسالم چنان چشمگير است كه در نقش آب انبارها در بافت شهرهاي كويري

و مناطق مختلف شهرهاي بزرگ، آب انبار قلب آبادي،  و در بسياري از آبادي ها شهرو محله را تشكيل مي داده است،
و چشمگيرترين واحد معماري به شمار مي رود تا جايي كه ديگر بناهاي بسياري از محله ها بزرگترين، زيباترين
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و با وجود پيشرفت.)1392نجف زاده،( همگاني را تحت الشعاع خود قرار داده است و توسعه زندگي شهري ها
و گوارا با هزينه زياد، هنوز هم  و جنوب ايران مورد استفاده واقع دسترسي به آب شيرين آب انبارها در مناطق كويري

و گواراتر از آب لوله كشي استم و آب اين آب انبارها خنكتر و.ي شود لذا ضروري است هرچه زودتر با مديريت
ت و يا با و باسازي آنهاف و با مرمت و حراست اين ميراث چند هزارساله كوشيد غيير سياست هاي درست در حفظ

و  و تخصيص اعتبار سبب احياي اين بناهاي گران بنا شويم و خم را براي فعال سازي مجدد كاربري راه هاي پر پيچ
. آنها هموار سازيم

 نتيجه گيري
و به و سنتي براي تامين آب به خوبي نشان مي دهد كه ايرانيان باستان توانسته اند با تدابير خاص فناوري بومي

و نگه داري اين مايع حياتي برآيند به كارگيري هوش خود به نحو مطلوب از عهده كار حفظ و روشهاي ويژه خود را
نوشتار اين مقاله كوتاه حكايت از نقش چشمگير سطوح آبگير كوچك مقياس در بهره. ساير ملل دنيا انتقال دهند

و نيمه خشك دارد و سيالب در مناطق خشك در. برداري بهينه از روان آب بنابراين احياي دانش بومي اين روشها كه
و حتي بعضي از اين روشهاي ارزشمند مي رود كه به باد فراموشي سپرده شود،تاس شدهجاي جاي ايران پراكنده 

بنابراين احياي مجدد بعضي از روشهاي فراموش شده امري اجتناب. براي مديريت توسعه پايدار بسيار ضروري است
و خصوصي براي تحقق اين امر جمايتهاي مالي. ناپذير مي باشد وو انجام پژوهشهاي بنيادي دولتي و كاربردي

و ارزيابي دقيق آنها در سراسر ايران ضروري مي باشد . همچنين شناخت
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